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Snad ani finále mistrovství světa v kopané nedokáže zastavit běh života tak jako vánoce. 
Neexistuje na celé zemi svátek, který by byl větším narušením koloběhu všedních dnů, než 
jsou vánoce, a to dokonce (díky globalizovaným sítím obchodních domů a nákupních středi-
sek) i u nekřesťanů. Vánoce jsou dnes pojem v Americe stejně jako v Rusku, v Japonsku stejně 
jako v Austrálii (o Evropě nemluvě), snad jen Masajové ve střední Africe kráčí dál za svými 
stády a arabští šejkové... – ale i oni dobře vědí o zvýšeném obratu v jimi vlastněných sítích 
evropských hypermarketů, i když si sami jedličku nepořizují. 

Co se to stalo pár let před rokem jedna? Kdo se to narodil ve stáji, když v hospodě už neby-
lo místa? Byl to držitel devíti Oskarů, Zlatého míče či Hart Trophy? Vyhrál prezidentské volby 
ve Státech či druhou světovou válku v Evropě? Objevil penicilín, napsal Kouzelnou flétnu nebo 
jako první rozbil atom? Patřila mu naftová ložiska v Iráku, diamantová pole v Kimberley či 
polovina švýcarských bank? 

Jen chudým a nevzděla-
ným pastýřům bylo dáno po-
chopit srdcem to, co tři pokor-
ní moudří spočítali z hvězd, že 
se totiž narodil ten, kdo posta-
ví celý dosavadní svět vzhůru 
nohami (tedy vlastně zpět na 
své původní místo, kde stál až 
do chvíle, než Eva okusila a 
Adam také jedl). Jen chudí a 
pokorní – ale veškerá vzděla-
nost vyvoleného národa nesta-
čila jeho moudrým, aby pochopili, že od této chvíle je všechno jinak – oni to věděli, vždyť He-
rodovi poskytli docela přesnou informaci!… Ale nešli se poklonit – tak pýcha na vlastní vyvo-
lení, na vlastní pravou víru, na vlastní hluboké teologické vědomosti zakrývá zrak před Bohem 
spolehlivěji než všechno hvězdopravectví a všechna nevzdělanost světa. 

Na svět přišla láska – a pokora ji spatřila. Dej, Bože, abychom pochopili, že ne pro naši 
moudrost, vzdělanost, spiritualitu, angažovanost, články do novin a hluboké meditace, vytrva-
lé modlitby, posty a každou další dokonalost, ale pouze pro naši schopnost a ochotu milovat a 
být milováni budeme jednou moci spatřit toho, jenž je láska sama. Protože naše skvělost je 
ničím před dárcem skvělosti, naše víra není naším majetkem, ale je jen hřivnou, která nám byla 
svěřena a bude muset být zúčtována – a Boha jsme neobjevili my, ale on si vymyslel nás – a 
dnes a denně nás znovu a znovu vytahuje z trní, do něhož z vlastní hlouposti, neopatrnosti či 
neposlušnosti znovu a znovu zapadáme. A toto vědomí, tedy vědomí, že Bůh nás miluje víc, 
než si vůbec dovedeme představit, nás jedině může naplnit pokojem, který byl tehdy v noci 
pár let před rokem jedna přislíben všem lidem dobré vůle. Té vůle, která chce přijmout Boha, 
ať ho zná nebo ne – protože kdo z nás může říci, že ho zná? 

Přeji vám (i sobě) požehnané vánoce. 
Vladimír Koronthály 

SLOVO O VÁNOCÍCH 

nakreslila Zdenka Pavlasová 
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SVATÁ PANNA A VZDUCH, 

KTERÝ DÝCHÁME 
 

Vločka nádherného daru 

tříbená sítem zralosti 

v každé částečce se chví 

nezbytná, vzácná, jediná, 

nevýživnější živina. 
 

Můj dech dnes chválou zní 

vše ve mně tíhne k ní, 

K té, jež přijala sladké jho 

Boha nekonečného, 

v dítě umenšeného.  
 

Jedinou práci koná jen: 

Rozdílí Boží slávu všem, 

tu slávu, kterou usměrní 

jen ona a jen skrze ni 

jak proud stéká do stvoření 
 
 

Gerard Manley Hopkins (1844 – 1889) 
 

Kněz, později jezuita. Jeho dílo je považováno za jeden z nejoriginálnějších přínosů 
moderní anglické poezii. Obsahuje nové hlubiny náboženské zkušenosti i básnic-
kého vyjádření (sprung rhytm). Celá jeho tvorba je výrazem chvály a oslavy Boží.  
 

Výběr z anglické duchovní poezie ve sbírce Démant a slza, přel. Josef Hrdlička.  

JanK 

 
Milí přátelé, 
 

zase nám to nějak rychle uteklo – ani jsme se 
nevzpamatovali z letních prázdnin, a už se louskají 
ořechy, mele se mák a na adventním věnci září 
stále více svíček. Ano, uhodli jste: blíží se vánoce 
(ony se tedy jaksi blíží po celý rok, jinak ani nemo-
hou, ale teď už je to docela na spadnutí…). 

Každý máme ve své rodině nějaké vánoční zvyky a radosti, na které se těšíme jako malé 
děti. Přejme si je – a přejme je i těm, kdo žijí kolem nás, aniž by tušili, co se to vlastně slaví tou 
horou dárečků a bramborového salátu – a z koled znají už jen první sloky, a i ty špatně… Ale 
Ježíš nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšníky – „šťastná vina, která si zasloužila takového 
Vykupitele!“ 

V RODINNÉM KRUHU 
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Přeji Vám všem, abyste s pokojem v srdci procházeli předvánočním shonem, abyste 
s mírem v duši tiše a pokojně vychutnávali ty poeticky krásné chvíle, kdy je všechno jinak a 
kdy se jakoby vracíme do dětství – vždyť děti to mají k Bohu nejblíže (a ani na to nemuseli 
studovat teologickou fakultu). Přeji Vám všem, abyste se nenechávali vyvést z klidu, když 
někdo slaví vánoce jinak, než jak my bychom mu to doporučovali. Přeji Vám srdce otevřené 
pro všechny ty, kdo nás třeba jednou předejdou do království. Přeji Vám krásné vánoce. 

VKor 
 

UMÍME PROŽÍT SVÁTKY A SLAVNOSTI ?  
Umíme se ještě těšit? Pamatujete si na dobu, kdy jsme byli dětmi a nemuseli jsme nic 

dělat: jen prosím nepřekážet, zbytečně se neptat a hlavně neslídit po skříních a jiných pro-
storách, odkud to někdy vonělo něčím mezi kůží a čerstvým těstem? V té době adventní  
a zejména vánoční utichly i příbuzenské spory. Nastalo příměří. A s vyhlídkou na odpuště-
ní a lepší porozumění… 

Vzpomínáte si na spiklenectví a tichou radost členů rodiny, kteří chystali svá překvapení 
pro druhé – a samozřejmě většinou na poslední chvíli?  

Blížil se Štědrý večer. U nás jsme čekali na babičku, která přijela posledním normálním 
rychlíkem od České Třebové po nakrmení svých zvířat a následnému svěření do péče soused-
ky. Někdo jí musel jít naproti na nádraží, protože měla plné ruce jakýchsi balíků. Teprve teď 
nastal ten nádherný zmatek: aby nikdo nic neviděl, stačila ještě nastrkat ty balíky do skříní, ale 
to už spatřila našeho otce v černém svátečním obleku, jak spokojeně listuje v Bibli a viditelně 
chudák znejistěla. Otec si slavnostně předříkává úvodní slova, která zanedlouho přednese 
v čele stolu, zapaluje svíce, a maminka dopéká kapry. Přípravy vrcholí, ale ještě jdeme popřát 
všem sousedům v domě krásné Vánoce. Čí to byl taktický nápad? Nevím. Babička však získala 
čas na přípravu. A pak to vypuklo! Hlubokým hlasem tatínek přečetl celé rodině slova Naroze-
ní Krista. Po chvíli ticha jsme se modlili Otče náš a Zdrávas Maria, tatínek políbil maminku  
a nás ostatní. Cinkly vinné sklenky. Nikdo jsme se neodvážil promluvit. A to nejen o nepod-
statných věcech. Naslouchali jsme mnohoobsažnému tichu a strašně jsme se těšili. Celý domov 
byl prodchnut vůní a tajemstvím… 

Pak se něco dalo do pohybu. Všichni zpozorněli. Tatínek se vytratil, našel zvonek a poté, co 
se šel několikrát podívat do pokoje, zda se tam něco děje, a dramaticky smutným hlasem pra-
vil, že tedy vůbec nic (až jednou vystresovaná babička řekla, že to natahování je pro dítě straš-
ně nezdravé), přece jen zvonek zazvonil a my se vrhli do pokoje. Babička si v tu chvíli uvědo-
mila, že ona své dárky má stále ještě ve skříni, takže se vrhla právě tam! Tatínek zapěl úžasnou 
Tichou noc, a pak všichni společně Narodil se Kristus Pán. Obnovila se velebná chvíle: setmělý 
příbytek, vůně a betlém a samozřejmě pečlivě připravené dárky. O křeslo se opíraly a ve tmě 
leskly i nějaké lyže. Kupka knížek skončila u mě pod peřinou. Za všech nepříznivých okolností 
jsem se ji snažila do rána přečíst.  

Moji rodiče to zřejmě dělali dobře. Žili vírou a sami byli živí. Lhostejnost jsem neznala. 
Měli i existenční problémy. Rodina se tak vzmáhala jen velmi pomalu, poctivě. Nezapomínalo 
se ale na to nejpodstatnější – nikoli na úklid a přemíru nadbytečných předmětů, nýbrž na sku-
tečnost, že se narodil živý Kristus, Mesiáš. Přišel mezi nás jako člověk. Jako dar. A my se 
k němu můžeme obracet, poděkovat, poprosit … 
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Pak jsem postupně i já v dospělosti děkovala za naše děti, tak jak přicházely na svět. Přišlo 
jich šest. Existenční problémy jsme měli i my. Naše děti žijí již ve svobodě. A znovu se všichni 
učíme ke Kristu přicházet, prosit a především děkovat. Moravský básník Zdeněk Rotrekl kdesi 
řekl: „Když už mně Pán dal tu lucerničku života, jsem povinen svítit.“  

Učíme se ochotě naslouchat, učíme se novým formám komunikace a pokoušíme se o vzá-
jemné nezraňování. Odpuštění si všeho, co si natropíme. A nejde nám to! Nicméně si v srdci 
držíme ideál, jak by to mohlo vypadat, a tak svá úsilí nevzdáváme…  

Čas od času překonáváme únavu, roztrpčení, chaos i rozčarování, vztekle kopeme do pře-
kážek po cestě a bojujeme s lhostejností. Málo, velmi málo svítíme! A pak jednoho dne přelétne 
lehounký paprsek. Nejde o kouzelný proutek, nejsme v pohádce. Udržovat a pěstovat krásné 
vztahy v rodině je dřina. Rodina sama je celoživotní náročný projekt, vždyť to sami znáte. Ale 
ten paprsek námi naposledy projel ve slovech známého kněze: „Drazí, současný životní styl 
ekonomicko – politický je pohled do budoucna nebo naopak do minulosti. Ten vlak nám buď 
už ujel a já vidím poslední vagon, anebo ještě nepřijel a vyhlížím ho. S duchovním životem je 
to přesně obráceně. Duchovní život předpokládá přítomnost. Vagon má stále otevřené dveře a 
já mohu kdykoli nastoupit. Právě teď.“  

Milí, zdá se, že mít nazdobené a otevřené srdce je tedy věcí přítomnosti a naší lidské bdě-
losti. Minulý čas vánoční mě trochu zaskočil: dvě z našich dcer oznámily, že nebudou přítom-
ny slavnostnímu obědu na Hod Boží vánoční. Co mohou mít teď důležitějšího? ptala jsem se 
rozmrzele sama sebe. Omluvily se, že připravují s přáteli oběd pro bezdomovce a vypadá to  
na celý den i s nádobím. Letos tedy půjdeme s nimi. I my všichni ostatní. Pomůžeme a budeme 
spolu.  

Schopnost prožít a slavit s radostí očekávané svátky vánoční se nalézá na poli otevřeném a 
nezoraném. Sít budeme my a vichr v podobě času a mnoha zbytečných věcí zaduje proti nám. 
My se v rodině zklidníme, nacvičíme koledy, starosti zlehčíme, za zbytek poděkujeme. Cukroví 
upečeme jen tak pro vůni a pro radost pouze dva druhy, ostatní objednáme ve vyhlášené  
cukrárně. Získaný čas si propovídáme. Svíčky zapálíme a návštěvy pozveme. Budeme se rado-
vat… A těšit… Budeme zdobit svá srdce – a těšit se na Dítě. Vždyť každý večer může být slav-
nostní. Nejen ten Štědrý. A můžeme začít teď. 

Jana Klepková 
 

CESTA K VNITŘNÍMU UZDRAVENÍ 
bylo téma podzimního „Víkendu pro chlapy ze severu“, který se konal v závěru října. Na-

ším průvodcem na této duchovní cestě byl biblista P. Jaroslav Brož z Katolické teologické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze. V Litoměřicích se sešla třicetičlenná skupina odhodlaných 
mužů, kteří se rozhodli uzavřít skryté trhliny v hradbách své duše a zahájit léčbu starých ran. 
Stranou jsme ponechali přirozené lidské prostředky, které nám poskytuje medicína, psycholo-
gie a lékařská diagnostika, a zabývali jsme se pouze prostředky víry, které jsou zvláště účinné 
právě tam, kde síly medicíny končí.  

Dnešní společnost je motivována spíše vnějšími věcmi, jako je úspěch, peníze, sexualita a 
moc. Lidé ztratili smysl pro duchovno, modlitbu, a ani věřící lidé si často neuvědomují potřebu 
uzdravení z našich vnitřních zranění, která jsme na cestě životem utržili a která nám brání  
ve svobodném životě. Bývalý teologický konvikt jsme proto změnili v naší chlapskou základ-
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nu, kde jsme čerpali zkušenosti, jak se účinně postavit zlu, které si nenápadně zbudovalo 
v našem srdci maskovaný úkryt.  

Večerní posvátnou atmosféru chlapské otevřenosti provázela ochutnávka vín a po celoden-
ním duchovním programu se stala vítanou příležitostí si navzájem od srdce k srdci popovídat. 
Jediným, kdo nemohl z této atmosféry ochutnat, byl duchovní naší výpravy P. Jaroslav, který 
byl k dispozici všem zájemcům až do pozdních nočních hodin. 

Neděli jsme začali společnou bohoslužbou. Jeden hledající muž se vyjádřil o nedělní chlap-
ské liturgii těmito slovy: „Druhý den mše byla super. Tolik energie a jednoty, co tam bylo, i 
Temelín by měl problém. V neděli po obědě jsem musel na vzduch, protože jsem si připadal 
jako vězeň propuštěný na svobodu, který cítí vůni větru, vnímá teplo slunce a krásu přírody. 
Brána vězení se konečně otevřela a já uviděl kolem sebe úplně jiný svět. „ 

Scházíme se již několik let a naše společenství je neustále rozšiřováno a obohacováno nový-
mi muži, kteří nejsou mnohdy ani z našich severních končin, ani z žádné církve. Mám velikou 
radost z každého dalšího účastníka, který mezi nás přijede. Je pozoruhodné, že za ta léta se 
nenašel ani jeden, který by své účasti litoval.  

Za Chlapy ze severu František svobodný chlap z Růže 
 

 

SOBOTA PRO MANŽELKY 
 

V sobotu 12. listopadu proběhlo v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích 
po více než dvouleté odmlce setkání žen žijících v manželství. Setkalo se nás kolem 90 pod 
milým vedením Evy Jelínkové. Dopoledne proběhla přednáška na téma „Emoce v našem živo-
tě“, kterou nám přednesla Dr. Katka Lachmanová. Poté bylo sdílení ve skupinkách, které bylo 
vzájemně obohacující a povzbudivé. Po obědě nám Katka řekla něco k hořkosti a odpuštění a 
pak jsme setrvaly hodinu v tichu s Pánem, což byl nový prvek při těchto setkáních, myslím 
velmi vítaný. Setkání zakončil P. Jan Fatka mší svatou. Již teď se těší mnohé z nás na další 
(jarní?) setkání. 

Milada Musilová 
 

 

KDYŽ TĚ BOLÍ NOHA 
 

Když tě bolí noha, máš před sebou řadu možností, co s tím. 
První, co dnešního, civilizací odkojeného zchoulostivělého jedince napadne, je: vzít si prá-

šek. Brufen nebo aspirin, to je skoro jedno, v lékárně na rohu toho mají dost pro celou rotu. 
Vezmeš si prášek, zapiješ vodou a čekáš. Bolí. Stále bolí. Ještě stále bolí… Až když už máš 

pocit, že to nikdy nepřestane – hle, prášek zabral a bolest nohy pomalu slábne, až zanikne 
v šumu všedního dne. A ty vyskočíš z křesla a pustíš se do práce. 

A zrovna když jsi v nejlepším (neboť přechod z klidu do činorodého ruchu taky nejde jen 
tak hned, chvíli to přece jen trvá, než se mozek přeorientuje z nohy na mezihvězdné lety, úklid 
nádobí či vyměření poličky do koupelny) – cosi se začne neodbytně hlásit. Nejprve tomu nevě-
nuješ pozornost – ale ono se to urazí a začne se domáhat důrazněji a důrazněji, nakonec si to 
najde klíč, zmáčkne kliku – a do tvého vědomí se znovu probojovala bolest nohy. 

Je po mezihvězdných letech, nádobí i poličce – protože noha bolí a bolí a … další prášek! 
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Když je to potřetí, napadne tě přečíst si, co je napsané na obalu: „Dospělí 2 – 3krát denně  
1 – 2 tablety“ – no jo, ale to už bylo potřetí! Co teď? 

Zkusíme něčím namazat – a z lékárničky civilizací zchoulostivělého jedince spokojeně juk-
ne Ibalgin či něco podobného. Usednout, sundat ponožku, namazat – bolí. A bolí a bolí! 

A pak se opět dostaví úleva a člověk se opět rozhlíží, do čeho by se tak pustil – no, me-
zihvězdné lety to už dnes asi nebudou, protože těch vyrušení již bylo tolik, že jsi definitivně 
ztratil nit i inspiraci, nádobí je už uklizené, u té poličky by se muselo stát – ještě že mám tu 
rozečtenou detektivku… 

A zrovna když slečna Marplová začala chápat, jak to vlastně bylo, ozvalo se (nejprve 
v podvědomí, pak někde v nevědomí, ale čím dál hlasitěji, až se probojovalo přímo do prvního 
plánu) – bolí! A bolí a bolí! Zatracené mazání, že to účinkuje tak krátce! 

Možná to nebylo krátce, ale to je jedno: teď prostě bolí! A člověk dává nohu nahoru a ze 
zoufalství přikládá žínku namočenou ve studené vodě – ta krásná úleva – a za chvíli zase a 
zase, a to už běhá kolem celá rodina, jeden ždímá žínku, druhý přikládá na nohu, třetí podklá-
dá nohu, teď už tě od sezení bolí celé tělo, ještě podložit polštář, aby noha byla výš… – panáka! 
Ano, to je to spásné řešení: v lednici je láhev becherovky. Dáš si panáka a ono to přejde – a 
radši hned dva, aby to chvíli vydrželo. 

Rodina soucítí, rodina poslechne, rodina naleje a podá – a opět se dostavila úleva. A člověk 
sedí v křesle a tiše klimbá a zdá se mu, že svět je zahalen v mlze, zvuky jsou ztišené, jako když 
o vánocích napadne metr sněhu, jen v dáli nezřetelně hraje televize (to se vyčerpaná rodina 
vedle dívá na jakýsi nesmyslný seriál, protože už toho blázince má plné zuby, ale to je ti vlast-
ně jedno) a zvenčí občas zahučí motor kolemjedoucího taxíku, oči se spokojeně klíží – a her-
najz! telefon: vemte to někdo, já přece nemohu vstát… 

Ale budeš muset, protože příroda je neodbytná a je jedna místnost v bytě, do které za tebe 
nikdo nedojde, a když přece, nebude ti to nic platné – a člověk vstává a jde – a noha bolí a bolí… 

A tak jdeš nakonec spát, stejně je už pozdě večer, nějak se uložíš do postele, jen kdyby ti 
v tom nevadil ten nešťastný kotník, který si klidně naráží tu na druhý kotník, pak na druhé 
koleno, pak sám na sebe, pak už je i ta matrace pro něj příliš tvrdá, já už snad nikdy neusnu –  
a nakonec se propadáš do spánku a zdá se ti o noze, která bolí – a ráno už zase víš, že to nebyl 
sen. 

A tak se člověk přes zkušenosti s prášky, mazáním, náčinky i becherovkou znovu pracně a 
bolestivě dopracovává poznání, vlastní již po tisíciletí celému lidstvu, že totiž je na světě nejen 
radost, ale i bolest, a té, když přijde, stejně neunikneš, protože prášky i becherovka pomohou 
jen na chvíli, zatlumí jen ten pocit, ale nevyléčí příčinu. A bolest zůstává věrným společníkem 
člověka, ať stojí či spí, sedí či bdí – až dokud se nevyhojí zranění, které ji způsobilo. A nezbývá 
než trpělivě držet a vydržet, protože co jsou zranění všech nohou světa oproti těm, které si 
vzájemně působíme na duši. 

A tak je bolest nohy alespoň na chvíli důvodem k tomu, abys seděl, nic nedělal, nikam ne-
chodil, a přemýšlel o věcech, na které nikdy nemáš čas, protože musíš psát tu studii o me-
zihvězdných letech, uklízet to nádobí či přidělávat tu poličku do koupelny. Požehnaná bolesti, 
která nám dáváš vybřednout alespoň na chvíli z kolotoče všednosti a pohlédnout na sebe, svět 
a věčnost jinýma očima – jen kdyby u toho ta noha tolik nebolela… 

VKor 
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UČTE SVÉ DĚTI DOBŘE  
Příští generaci musíme učit skutečnému významu velkomyslnosti a šlechetnosti. Svým 

dětem dávejte sebe namísto pouhých věcí. Nemůžete jim dát všechen svůj čas, ale když už čas 
máte, dejte jim poznat, že jste s nimi rádi. Ukažte jim, že si jich vážíte pro ně samé.  

Ženy se tomu naučily lépe než muži. Muži si mysleli, že můžeme mít děti rádi prostě tak, 
že pro ně vyděláváme peníze. My ale musíme učit své děti hluboké starostlivosti, aby si ji samy 
osvojily. Jedinou cestou, jak toho docílit, je starat se o druhé. Jestliže si stále stěžujete na to, že 
musíte vydávat příliš mnoho, že se od vás příliš mnoho žádá, pak se nedivte, že vaše děti jsou 
malicherné a lidé je zajímají méně než věci.  

Jestliže uvidí velkodušné, ušlechtilé, nebojácné srdce připravené ke skutkům víry, připra-
vené sloužit, pak jsou inspirovány ke svatosti. Učte své děti, že tuto zemi nevlastníme, že 
„Hospodinova je země se vším, co je na ní“ (Ž 24,1). Jsme správci této země a musíme se učit, 
jak o ni pečovat, dřív než bude příliš pozdě. 

Z knihy Richarda Rohra The Spiritual Family and the Natural Family přeložil Jan Kofroň.  
Převzato z internetové konference o mužské spiritualitě (www.chlapi.cz) 

 

TŘI TEČKY ANEB FEJETON VÁNOČNÍ 
Podzimní nevlídné plískanice přerostly ve vlezlou zimu, den byl už tak krátký, že odkroje-

ním dalších minut by zmizel, a deprese vkořeňovala své metastáze do většiny srdcí. A do této 
zdánlivě neřešitelné atmosféry přišel Bůh za člověkem s prazvláštní nabídkou: 

„Rozhodl jsem se, že vám vždycky koncem prosince udělám vánoce a dám vám radosti, 
kolik budete chtít. Každý si může nabrat, kolik unese.“ 

A co na to věčně nevěřící a nedůvěřivý člověk? „To vypadá pěkně, ale co za tu radost bu-
deš chtít?“ 

„Co bych za ní chtěl? Dám vám jí, to je prostě dar. Je to úplně zadarmo!“ 
„Tyhle triky samozřejmě známe,“ odvětil zkušený člověk, „teď je to zadarmo, ale kdy to 

budeme muset začít splácet a v jaké výši, jaké budou úroky a tak podobně?“ 
„Což se dá radost koupit, zaplatit, což se s ní může obchodovat?“ otázal se Bůh. 
„Dobře, možná ne v penězích. Ty nám dáš radost, ale pak budeš třeba chtít, abychom my 

zase tu radost dávali dál druhým lidem,“ zkušeně hledá záludná nebezpečí člověk. 
„To by bylo sice pěkné, ale nechci to po vás. Dar je prostě dar. Ten nemá žádnou podmín-

ku,“ naprosto klidně vysvětluje Bůh. 
„Pěkná reklama, jenomže mě zajímá i to, co je na reklamě tím malinkým písmem dole,“ 

nedá se jen tak člověk. 
„Není v tom žádný další chyták, podvod ani reklamní trik,“ dál Bůh trpělivě odpovídá. 
„Dobře, tak já se poradím s obchodníky a právníky a pak se rozhodnu,“ uzavřel to proza-

tím člověk.  
Radil se a radil a po týdnu přišel s vypracovanými podmínkami, z nichž si uveďme aspoň 

několik: každý člověk musí v určený prosincový den zkonzumovat trojnásobek průměrné den-
ní dávky stravy co se týká objemu, ne však méně než pětinásobek co se týká ceny, nakoupit 
musí dárky v minimální hodnotě 1,7 jeho čistého měsíčního příjmu, ne však méně než 1,2 prů-
měrného životního minima, vypít musí alkohol v celkové ceně 2/3 jím zkonzumovaného alko-
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holu za poslední dva kalendářní měsíce, minimálně však v přepočtu na čistý alkohol…. Výčet 
byl podstatně delší, ale Bůh ani do konce neposlouchal. 

„A k čemu tohle všechno bude?“ zeptal se nevěřícně. 
„Protože člověk se musí o něco snažit, aby měl pocit, že si tu radost on zasloužil nebo nějak 

sám vyrobil,“ vysvětloval člověk. 
„Ale což plněním takovéhoto seznamu si může někdo vyrobit nějakou radost?“ upřímně se 

podivoval Bůh. 
„To už je jejich věc. My jim jenom nabídneme, že to mohou plnit.“ 
Ale Bůh se tvářil stále nechápavě: „Když to někdo všechno splní, tak se stane co?“ 
„Řekneme jim, že kdo to všechno splní, tak – a pak tam dáme tři tečky,“ pohotově si věděl 

rady člověk. 
„A to znamená co?“ pokračoval Bůh v otázkách. 
„To znamená, že si tam každý může dosadit co chce, my se k ničemu nezavazujeme.“ 
„A v praxi se stane co?“ nedá se Bůh odbýt. 
„V praxi se nestane vůbec nic, ale budou se aspoň o něco snažit.“ 
„Tomu nerozumím. Oni se budou snažit, aby nic nezískali? I kdyby to někdo zkusil, tak to 

udělá jednou a pochopí, že to je nesmysl!“ 
„Tak to by ses divil,“ odvětil protřelý člověk, „nenechají toho, naopak. Každý rok trošku 

přitvrdíme, budou muset zvládnout mnohem víc úkolů a podmínek…“ 
„Mnohem víc, aby potom nakonec vůbec NIC?“ 
„Ne, mnohem víc, aby… a pak ty ‘tři tečky‘!“ 
„Tomu tedy nevěřím!“ 
„A my zas nevěříme tobě a té tvojí bezplatně získávané radosti.“ 
„Ale stejně, kdyby někdo chtěl, tak mu tu radost jen tak zadarmo dám,“ zakončil Bůh svou na-

bídku a dodal: „a ještě klidně ty ´tři tečky´ k tomu navíc, pokud to vám lidem dělá takovou radost!“ 
Pepa Hes, advent – vánoce 2005. Pro Zpravodaj zaslal Ing. Jiří Musil 

NĚKOLIK PŘÍSLOVÍ PRO DNEŠNÍ DOBU 
☺ Kdo jinému jámu kope, je u něho na brigádě. 
☺ Kdo se směje naposledy, má dlouhé vedení. 
☺ Optimismus – důsledek nedostatku informací. 
☺ Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat i zítra. 
☺ Každá práce se udělá sama – jen jí na to musíš nechat dost času. 
☺ Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon. 
☺ Nikdy neříkejte, že něco nejde udělat, protože se vždy najde někdo, 

kdo neví, že to nejde, a udělá to! 
☺ Pro ženu je lepší, když je krásná, než když je moudrá, protože průměrný muž lépe vidí, než 

jak myslí. 
Ve své poštovní schránce našel sazeč  

SMUTNÝ SVATÝ JE VĚRU SMUTNÝ SVATÝ... 
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K ČEMU TEDA TEN MOZEK JE... 
 

Autorkami těchto výroků nejsou žádné zaostalé osoby. Jsou jimi právničky – tyto otázky a 
odpovědi totiž vesměs padaly v soudní síni. Z úst soudkyň a obhájkyň (řadu z nich jsme již kdysi 
otiskli; tady je pár dalších – sazeč): 

 

1. „Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána?“ 
2. „Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?“ 
3. „Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?“ 
4. „Byl jste sám, či o samotě?“ 
5. „Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?“ 
6. „Zabil vás?“ 
7. „Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?“ 
8. „Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?“ 
9. „Kolikrát jste spáchal sebevraždu?“ 

 

Otázka: „Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu, že?“ 
Odpověď: „Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně.“ 
Otázka: „A vzal jste s sebou svou novou ženu?“ 

 

Otázka: „Jak bylo ukončeno vaše první manželství?“ 
Odpověď: „Smrtí.“ 
Otázka: „A čí smrtí došlo k ukončení manželství?“ 

 

Otázka: „Můžete tu osobu popsat?“ 
Odpověď: „Byl střední výšky a měl plnovous.“ 
Otázka: „A šlo o muže či ženu?“ 

 

Otázka: „Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?“ 
Odpověď: „Odmalička.“ 

 

Otázka: „Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?“ 
Odpověď: „Ne.“ 
Otázka: „Zkontroloval jste krevní tlak?“ 
Odpověď: „Ne.“ 
Otázka: „Zkusil jste nalézt známku dechu?“ 
Odpověď: „Ne.“ 
Otázka: „Takže, je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?“ 
Odpověď: „Ne.“ 
Otázka: „Jak si můžete být tak jist?“ 
Odpověď: „Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole.“ 
Otázka: „Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?“ 
Odpověď: „Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička.“ 

Z e-mailové schránky Veroniky Ždímalové 
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Prožíváme advent. Je to čas přípravy na nejkrásnější svátky v roce – 
Vánoce. Aby to byla příprava dobrá, má být všestranná, a protože se připra-
vujeme na svátky radosti, tak i při přípravě bychom měli pociťovat radost. 
Vždyť radost si nelze přikázat, nelze se radovat na povel se slovy: „Tak, a 
teď se budu radovat!“ I na radost se zkrátka musíme připravit. A jak jinak, 
než prožíváním radosti.  

Mnoho lidí se není schopno opravdově radovat, proč? Právě proto, že se nepřipravili, re-
spektive se připravili jen částečně. Podlehli obrovskému náporu reklam, které jim vsugerovaly, 
že bez toho či onoho se prostě letos o Vánocích již neobejdou, že poškozují sebevědomí svých 
dětí, když jim nedopřejí být „IN“ a ještě jim nepořídili já nevím co rádoby zázračného (nechci 
raději říkat nic konkrétního, ale o špehovacím zařízení, o kočárku pro panenky za 2 tisíce, když 
moje děti jezdily ve sporťáku z bazaru za 4 stovky, či o botaskách, z jejichž podrážek se na mne 
usmívají Disneyovy princezny, a o dalších podobných vymoženostech moderní doby si mys-
lím své). Ale to jsem se moc rozpovídala. Zkrátka pro mnoho lidí advent znamená stres, niko-
liv radost, a proto o Vánocích místo opravdové radosti vydechují a vyrovnávají se s tím, co 
doposud prožívali, tedy s adventním stresem. Je to pochopitelné, protože člověk není stroj, 
lidské tělo nelze okamžitě přepnout z polohy A do polohy B, má-li to být trvalé a opravdové. 

 

Co tedy dělat? Kterak se připravovat?  
Jeden nápad na společnou radost bych tu měla. Vyrobte si spolu s dětmi vlastnoruční 

ozdůbky na stromeček. Ty větší, „již znalé reality“ mohou vyrábět originální jmenovky na 
dárky či vlastní originální dárečky. 

 

Návod: 
Budete potřebovat: samotvrdnoucí hmotu – hlínu (zakoupíte ve výtvarných potřebách či 

v některých papírnictvích) – mají buď přírodní hnědou nebo bílou, dále tempery, akrylové 
barvy, bezbarvý lak či speciální barvy s lakem (k dostání ve výtvarných potřebách). Já chci 
vyzkoušet tzv. strukturovanou barvu ve stříbrném a zlatém provedení. 

Dále si připravte nějakou podložku na modelování, váleček, vykrajovací formičky, špejli na 
propichování či zdobení a silnější zlatou nitku či naopak tenčí barevnou stužku. K ozdobení se 
dají využít třeba i dětská razítka, prostě originalita nade vše. 

 

Postup: 
Samotvrdnoucí hmotu propracujte rukama, rozválejte válečkem na těsto a již můžete vy-

krajovat. Tvary buď nechte hladké či je ozdobte pomocí špejle nebo různými rádlíčky (musíte 
dát pozor, aby dítko nezajelo moc hluboko a ozdobičku nepřekrojilo). Oči děláme obtisknutím 
podlouhlého korálku (podlouhlý proto, aby se vám lépe držel). Nezapomeňte však do každého 
propíchnout dírku na nitku k zavěšení. Výrobky schnou cca 24 hodin, po 12 hodinách je dobré 
je otočit, aby rychleji proschly. Pokud použijete přírodní odstín, tak jsou ozdoby krásné i ne-
barvené. Dají se však také nabarvit. Akrylovou barvu je vhodné ještě přelakovat bezbarvým 
lakem. Bezbarvý lak zvýrazní přírodní hnědý odstín a navíc ozdůbku zpevní. Zkusila jsem 
také při zdobení využít třpytivé barvy na sklo. Na hmotě drží, dětem se s nimi pracovalo dobře 

VYRÁBÍME S DĚTMI 
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a po zaschnutí vytvářejí pěkný třpytkový efekt a již je není třeba lakovat. Velice pěkně vynikla 
zlatá akrylová barva s lakem, ale ta je poněkud dražší, proto jsem další odstíny od tohoto dru-
hu nevyzkoušela. Děti malovaly ozdoby vodovkami (protože tempery zatím doma neměly), je 
však třeba sytější odstín a pak určitě použít pro oživení již zmíněný bezbarvý lak. Záleží jen na 
Vás. Tak s chutí do díla! 

Příjemné vyrábění a hlavně hodně radosti Vám přeje 
Mirka Šílová 

PODZIMNÍ OBNOVA MS 2005 
ANEB CO MI VÍKEND DAL  
(poohlédnutí jedné z účastnic) 

 

Tentokrát se nás sešlo na obnově 92 párů, což je nepochybně více než obvykle. Silný moti-
vační charakter měla určitě mimořádně příznivá cena pobytu (díky dotacím z MPSV). Myslím 
ale, že jsme rozhodně s mužem nebyli sami, koho lákalo také téma, které naplnilo celý víkend. 
Týkalo se našich rodin a rodů, ze kterých jsme vzešli, našich vztahů ke svým předkům, toho, 
co jsme ze svých původních rodin převzali a co předáváme dál svým dětem.  

První přednášku s názvem Dědictví otců – požehnání nebo pohroma měla MUDr. Ludmi-
la Bartůšková, o zkušenosti a prožitky z vlastní rodiny a rodů se s námi podělili manželé Tká-
čovi v přednášce O Červené Karkulce aneb co jsme dostali a co předáváme a konečně P. Petr 
Glogar si pro nás připravil povídání s názvem …tam už ale není moc k hnutí! A co takhle 
odpustit? Po každé přednášce jako obvykle následovala práce v malých skupinkách, kde jsme 
se společně sdíleli nad připravenými úkolovými listy.  

Co jsem do našeho manželství přinesla ze své původní rodiny? Co z toho je dobré, co zby-
tečné a čím to náš vztah zatěžuje? Dokážu přijmout svoji minulost a srovnat se s ní i se všemi 
příbuznými, kteří do ní patří? Mám touhu urovnat některé vztahy, které nejsou v pořádku? 
Nejsem vůči někomu ze své rodiny lhostejná? Co pro mě znamená odpuštění? Co dobrého 
mohu svým dětem předat já? Jak se o to snažím? To jsou otázky, které jsem si kladla já. Na 
některé jsem si dokázala odpovědět uspokojivě, některé odpovědi jsou bolavé, některé teprve 
hledám. Myslím, že se mnohým honily hlavou podobné věci… Co vidím jako nesmírně důleži-
té, je znovuuvědomění si toho, jak nenahraditelná je rodina a sounáležitost se svým rodem pro 
to, abychom mohli nalézt své místo ve světě. A přitom právě toto dnes tolik chybí…!  

Dagmara Beránková  
 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 2006 
Pokud jste se těšili na druhou polovinu července do Čáslavi, tak Vás upozorňujeme, že 

s největší pravděpodobností se MS 2006 uskuteční ve dnech 18. – 26. srpna 2006 v Třešti  
u Jihlavy. Termín a místo budou ještě potvrzeny, ale upozorňujeme na to již nyní, abyste si to 
mohli včas naplánovat. 

Těšíme se na Vás. 
Zdena Hegrlíková 

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
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Nejprve odpověď sazeči. Ano, byla jsem to já, Mirka Šílová, 
přiznávám se k „autorství“ bez mučení, zcela dobrovolně. Fofr 
koláč byl tedy můj. Nějak mi už přišlo zbytečné tolikrát opakovat 
svoje jméno.  

Ovšem je tu další výzva pro Vás, čtenáře. Přidejte se také, pište 
recepty na svá oblíbená a hlavně úspěchem u strávníků prověřená jídla, ať to není jen „z mé tyk-
ve“. Podělte se s dalšími rodinami o své kulinářské poklady. Já osobně jsem velmi ráda, že Jakub-
cům chutnalo (snad kromě Šílů nebudou jediní) – ten skvělý recept mám od manželovy mamin-
ky. Je opravdu velice, velice důkladně prověřený, jinak bych si jej čtenářům nedovolila předložit. 
Sama totiž svařenou vodu s octem nesnáším… Tedy pouze loupu a olupuju, krájím a nakrajuju, 
prokládám a temuju a … to je všechno. Jedí jiní. Hlavně, že jim chutná. 

A teď k prosincovému receptu, bude opět rychlý. Vždyť na nějaké vyvařování v prosinci pře-
ce není čas. Tak jen takovou bleskovku, aby Vám dětičky a návštěvy nesnědly chystané cukroví. 

BÁBOVKA Z PUDINKU 
Potřebujete: 4 pudinky, 4 vejce, 1 kelímek cukru, ¾ kelímku oleje, ¾ prášku do pečiva.  
Všechny ingredience dobře smíchejte a hotové těsto nalijte do předem vymazané a dobře 

vysypané (nejlépe se mi osvědčila strouhanka) bábovkové formy a upečte. Pozor, nezapomeňte 
špejlí vyzkoušet, zda je bábovka dobře propečená, aby nedošlo ke zradě a návštěva nedostala 
nedopečený polotovar. 

Mirka Šílová 

KONZUMNÍ SPOLEČNOST 
Patří to téměř ke křesťanskému bontónu, odmítat konzumní společnost. 

Zvláště před vánoci se nám to velmi snadno dere na jazyk. Obvykle tím 
myslíme ty druhé, co v neděli místo do kostela jedou do hypermarketu. A tak si zkusme pro-
myslet, co je to vlastně ta konzumní společnost. 

Latinské slovo „consumere“ má několik sobě podobných významů, z nichž pro nás bude 
asi zajímavé slovo „spotřebovat“. Zdálo by se tedy, že to bude jednoduché: konzumní společ-
nost je ta, která spotřebovává. Významové sem zapadá i další nabízený překlad „stravovat“,  
tj. spotřebovávat, proměňovat (např. potravu v energii, vosk v světlo, dřevo v teplo). O ohni 
říkáme, že stravuje dřevo, stromy či uhlí, ale i o člověku, jenž žije „naplno“, říkáme, že se 
„stravuje“ (nezaměňovat s tím, co děláme v závodních jídelnách: je až příznačné, že tam jen málokdy 
jíme, ale velmi často se tam stravujeme, to by jistě také stálo za úvahu – pozn. sazeče). 

Slovo „společnost“ je naopak zcela české slovo, odpovídající latinskému „societas“  
(od „socio“ – spojovat, sdružovat, pojit). 

Je tedy společnost něčím, co spojuje jakýmsi společným znakem některé osoby – u kon-
zumní společnosti to bude spotřeba, nejspíše povýšená na princip. 

RECEPT NA PROSINEC 

SLOVNÍČEK... 
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Společnost ale není jen spolek či sdružení, ale také pospolitost občanů jedné země, jednoho 
státu či dokonce jedné civilizace. Znamená to tedy, že spotřeba spojuje lidi přes hranice zemí  
a kultur? 

Rádi bychom přitakali, odsoudili naši globalizovanou konzumní společnost a šli spát 
s vědomím, že my jsme jiní. Ale ouha! Ještě jsme se vůbec nezamysleli nad tím, co že to vlastně 
ta společnost spotřebovává – a hlavně, jaký je rozdíl mezi spotřebováváním a používáním. 

Je zjevné, že není spotřeba jako spotřeba. Parní lokomotiva spotřebovává uhlí, přímo ho 
stravuje – ale ne pro sebe, nýbrž proto, aby ho měnila v pohyb. Koupím-li si boty, abych měl 
v čem jít do kostela, asi mi to nebude vytýkat ani nejzarytější fundamentalista, který by jistě  
(a nejspíš právem) protestoval, kdybych si kupoval na každou neděli nové polobotky. Mohli 
bychom si uvést řadu dalších příkladů – je zjevné, že slovo „konzumní“ má v sobě pejorativní 
podtón, který říká něco o zbytečné spotřebě. Zbytečné znamená nepotřebné, neužitečné, nic 
nepřinášející, je to o spotřebě pro spotřebu. 

To by mohlo být velmi důležité: použít jako hodnotící kritérium (neboť odsuzování kon-
zumní společnosti je hodnocením) účel spotřeby. Dostáváme se sice na tenký led, pokud by-
chom chtěli hodnotit smysl koupě každého páru bot v životě, ale v hrubých obrysech bychom 
si mohli vystačit. Podle toho je konzumní taková spotřeba, která nemá za důsledek nějaký uži-
tek pro konzumenta a jeho okolí. Zdůraznil bych „jeho okolí“, protože koupit si denně dva 
páry bot má jistě za důsledek nějaký libý pocit konzumenta (jinak by to nedělal!), ale pozitivní 
dopad na okolí (vyjma vykonstruované vazby na vytváření pracovních příležitostí někde  
ve Zlíně) bychom hledali obtížně. 

A teď se dostáváme k jádru pudla: nikde jsme nenarazili na žádné vodítko, podle něhož 
bychom mohli rozdělit konzumované věci na správné a nesprávné jaksi samy o sobě. Nikde 
není řečeno: pokud si koupím boty, je to v pořádku, ale pokud si koupím auto, je to špatně. 
Všechno lze použít užitečně i zbytečně – i cigareta může sloužit jako berlička k prolomení ko-
munikační bariéry, opium jako lék na nesnesitelné bolesti u nevyléčitelně nemocného člověka  
a ruční granát či tank na obranu vlasti. 

Jestliže tedy všechno lze použít užitečně, maně se vynořuje otázka, zda to platí i naopak – 
zda tedy neexistuje nic, co by se nedalo zneužít ke konzumu v negativním smyslu slova.  
O botách jsme již mluvili, u cigaret či piva je to jednoduché, i aut lze mít víc než je potřeba –  
z šedesátých let, kdy auta byla u nás na pořadník, si vzpomínám na historku, kdy si rodina 
pořídila auto a neděli co neděli jej poctivě myla na zahradě, aby to sousedé viděli – a přitom 
nikdo z rodiny neměl řidičák a auto do garáže tlačili, protože ho neuměli ani nastartovat… To 
všechno jsou věci, které si dojdeme koupit a zaplatíme za ně – ale není snad stejným konzu-
mem hltání naprosto zbytečných a nic neznamenajících informací, které nelze k ničemu a pro 
nikoho použít – třeba bulvární drby o jakýchsi hvězdičkách, které nezná nikdo kromě přísluš-
ného redaktora, a které neudělaly nic významnějšího, než že se opily na jakémsi večírku, pořá-
daném stejnou nulou, jakou jsou samy? A není snad konzumem i studium, pokud je jeho jedi-
ným smyslem a výsledkem delší titul na parte? A nemůže tak být konzumem i (třeba denní) 
poslech kázání, jestliže jeho účinek končí ve dveřích kostela? 

Mluvíme-li o konzumní společnosti, mluvíme o lidech, které spojuje jako poznávací znak 
to, že (řečeno novozákonním jazykem) shromažďují do stodoly, aniž by vynášeli podle potřeby 
věci nové i staré. Proti tomuto postoji ale nejsme nikterak imunní – jako ochrana nestačí nejez-
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dit v neděli dopoledne do Hypernovy. Jediné, čím se můžeme odlišit od konzumní společnosti, 
která ovládá tento svět, je účinná láska, s níž nejen shromažďujeme, ale také poskytujeme, 
nejen vnášíme do komory, ale (jako dobrý hospodář) i vynášíme věci nové i staré … protože 
všechno se „konzumuje“, tj. spotřebuje, stráví (ať užitečně či marně), ale láska jediná se rozdá-
váním rozmnožuje – protože láska je od Boha – protože Láska je Bůh. 

Vladimír Koronthály 
 

JEŠTĚ PÁR VĚT O OČISTCI 
V internetové konferenci o mužské spiritualitě se někdy začátkem listopadu objevila pozo-

ruhodná citace. Jeden z účastníků konference našel doma v zděděné modlitební knížce pro 
ženy (to není omyl, podtitul té modlitební knížky opravdu zní „pro osobu ženskou“ – již před 200 lety 
se vědělo, že mezi mužskou a ženskou spiritualitou existují rozdíly – pozn. sazeče) z r. 1832 modlitbu 
„Na den dušiček“ a neodolal a podělili se o ni s ostatními. 

Bylo to hodně květnaté a ve starém pravopisu. Proč ale o tom píšu? 
Při čtení tohoto zdobného textu mě zarazil 

následující text: „O milostiwý Otče nebeský! 

tobě lepěji než mně jest powědomo, jak hrozné 

a přeukrutné bolesti a muka ty ubohé duše sná-

šejí; které weškeren lidský rozum a přirozenau 

sýlu daleko přewyšují. Slyšíš též dobře jak 

žalostně ty ztrápené duše křičejí a wolají, za 

milosrdenstwí tebe žádajíce.“ Takhle nějak si 
autor oné modlitby, nepochybně zbožný  
a vzdělaný katolický duchovní (laici tehdy 
modlitby zpravidla nepublikovali), představo-
val očistec a Boha jako přísného soudce. Takhle 
nějak se to učilo a tradovalo! 

Je mi líto, ale při vší úctě nemohu věřit  
v Boha, kterému by bylo potřebí něco takového 
sdělovat. Já nevěřím v Boha, který se založený-
ma rukama kouká na trpícího a nechá se upro-
šovat, aby se už konečně nad ním smiloval. 
Vždyť Bůh je sama láska. To je něco, jako kdy-
bych se já měl dívat na vlastní dítě, které trpí  
v nevýslovných mukách (podrobnosti viz citát 
výše), jejichž odstranění by záviselo jen na mně, 
a nechal bych se někým ukecávat, abych už konečně to dítě z těch muk vyprostil. 

Tak jak já chápu očistec (a jak jsem schopen v něj věřit), jde o stav, kdy se já (ano, samozřej-
mě po smrti) propracovávám k jednoznačnému rozhodnutí, že chci opustit vše a mít jen Boha. 
Toto opouštění se učíme celý život – někdo to dokáže (třeba typicky mučedníci, kteří kvůli 
Bohu opustili vše, i vlastní život a nechali se sežrat lvy v aréně) již zaživa a tedy nemá co řešit a 
jde rovnou k Bohu, neboť již vše ostatní opustil. A někdo neopustil vše nebo taky neopustil nic 
(zemřel náhle, nepřipraven, třeba při dopravní nehodě cestou z hospody...) a najednou stojí 
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před otázkou – XX, miluješ mne? Souhlasíš s tím, že to, z čeho tě vyrvala smrt, je méně než to, 
co se Ti teď nabízí? Opouštíš to dobrovolně nebo mi to máš za zlé? A ten dotyčný (a to třeba 
budu já!) je zcela nepřipraven na takovou otázku a neví, co by honem – na jedné straně vidí to 
pivo, které si nechal na zítra (jenomže zítřek už nějak nebude) a ten fotbal, na který se těšil,  
a ten rozestavěný barák a ty děti, kterým se nevěnoval, protože chodil po hospodách, a teď by 
to všechno měl svěřit Bohu, o kterém vlastně nic neví... A Bůh nenaléhá a člověk si to v sobě 
probírá a rve se se sebou, představa přilnout k Bohu ho láká (protože vnímá tu úžasnou lásku, 
s kterou se ho Bůh ptá), ale jiné touhy má zarostlé hluboko pod kůží – a tohle jsou očistcová 
muka. Ne to, že bych trpěl jakousi torturu či trestání za to, co jsem učinil špatně, ale to, že sám 
sebe očišťuji (jistě s Boží pomocí, ale pochopte, já tam nebyl, takže detaily nevím), asi jako když 
člověk uklouzne ze svahu a sedře si nohu a pak si sám ještě čistí ránu a vyndává z ní hlínu  
a kamínky (– brrr!)... 

Takhle nějak si já představuji očistec – a představuji si Boha, jak mi s neuvěřitelnou láskou 
a trpělivostí pomáhá se v tom vyznat (a současně mi nechává svobodu pomoc přijmout nebo ji 
odmítnout, ale to bychom začali o pekle...) a – chci-li – vede mi ruku, aby to čištění šlo co nej-
snadněji a nejúčinněji... Ale cynický Bůh, který se tváří jako feudální pán, když sleduje vý-
prask, uštědřovaný z jeho rozhodnutí neposlušnému nevolníkovi, to NE! 

Možná je to ve skutečnosti ještě zcela jinak; třeba si to opravdu nemůžeme umět představit. 
Ale ta Boží láska tam být musí – jinak by to všechno byl jeden velký nesmysl. 

A co se týče modliteb za zemřelé – spojujeme se s nimi a dáváme jim svou lásku ve spole-
čenství před Boží tváří. Nemusíme rozumět tomu, jak to technicky funguje – ale kdybych si 
čistil odřenou nohu (viz výše), také by mi pomohl každý projev účasti. 

VKor 

VÝBOR ŽR 
 

V pondělí 14. listopadu 2005 se konal další výbor ŽR. V důsledku pracovní-
ho zaneprázdnění a osobních povinností členů jsme se tentokrát sešli 
v poněkud menším počtu, ale všechny záležitosti, které měsíc přinesl, se 
nám podařilo projednat a vyřešit. Z bodů programu vyjímám:  
Výbor přijal návrh P. Ryantové zrušit nevyužívanou privátní část webových 
stránek a Zpravodaje umístit veřejně, a to ve formátu pdf s výslovným 
upozorněním tohoto znění: 

 

YMCA – Živá Rodina si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto Zpravodajů. Publikování 
nebo další šíření obsahu ze zdrojů Zpravodajů YMCA – Živá Rodina je bez předchozího 
písemného souhlasu ze strany YMCA – Živá Rodina výslovně zakázáno. 
 

Můžete se těšit. Naše Zpravodaje tak budou lépe a šířeji dostupné. Informujte své známé, 
třeba si rád někdo počte… (zkuste to na http://www.zr.ymca.cz - pozn. sazeče) 

 

Výbor dále prodiskutoval situaci související s ukončením činnosti YMCA – kluby. Toto sdruže-
ní bohužel definitivně končí svoji činnost k 17. 12. 2005. Abych předešla případným dotazům, 
tak pro úplnost dodávám, že Mateřské centrum v budově YMCA Na Poříčí 12 pokračuje  
ve své činnosti nadále (MC spravuje YMCA Praha). Provoz končí školička Sovička a různé krouž-
ky provozované v prostorách YMCA – kluby.  

ZE ŽIVOTA ŽIVÉ RODINY 
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PŘIPOJILI JSME SE… 
Výbor Živé rodiny projednal výzvu pořadatelů projektu „Řetěz lásky k dětem“ a rozhodl  

o jejím zveřejnění ve Zpravodaji.  

ŘETĚZ LÁSKY K DĚTEM 
Vážení, 
obracíme se na vás s prosbou o podporu projektu „Řetěz lásky k dětem“, jež vyjadřuje úsilí 

angažovaných osob ve snaze zamezit narůstajícímu a alarmujícímu počtu dětského tabakismu  
u dětí do 18 let a najít systémové řešení tohoto problému. Počet dětských kuřáků se totiž stej-
ně jako jejich spotřeba tabáku v naší zemi jen za posledních 6 let zdvojnásobil. 

Základní požadavky projektu: 
1. Aktivně chránit děti od tabáku v systému školství. 
2. Dodávat dětem i dospělým pravdivé a pravidelné informace o tabákových výrobcích a jejich 

škodlivosti. Kupříkladu, že podle zjištění Evropské komise dnes už víc zabíjejí přídavné 
látky obsažené v tabáku (aditiva) než tabák sám.  

3. Oddělit tabák od společného prodeje s potravinami, kde asociuje zdravotní nezávadnost. 
Není důvod s jedovatou drogou obchodovat či spravovat ji jako potravinu. 
Ochránit děti od tabáku je základním mottem projektu Řetěz lásky k dětem, který odstar-

toval 1. 9. před budovou vlády ČR, kde se až do přijetí účinných opatření střídají dobrovolné 
informační hlídky s logem akce a vzdělávacími materiály. Od 1. 9. jsou zpřístupněny webové 
stránky www.retezlasky.cz, kde zájemci najdou mnoho neznámých informací o této nemoci. 
Více než 90% nových kuřáků jsou děti, které se díky vysoké citlivosti do celoživotního návyku  
s vysokou nemocností a 50%ní úmrtností dostanou už po prvních cigaretách. 

Projekt se vymezuje od jakéhokoliv tažení proti dospělým kuřákům.  
Vítáme vaši podporu ve formě písemného / e-mailového potvrzení podpory této iniciati-

vy, abychom mohli vaši školu připojit na webovou stránku www.retezlasky.cz k desítkám 
těch, kteří se k akci již připojili nebo ve formě účasti v hlídkách. Podrobnosti spojené  
s dozorem v hlídkách s vámi dohodneme osobně.  

Odbornou a společenskou garanci projektu přijali: 
Tomáš Hanák, spisovatel a herec, zakládající člen nekurte.cz, MUDr. Petr Kalina, odb. psy-

chiatr, soudní znalec, Prof. PhDr. Miloslav Petrusek,CSc., Fakulta sociálních věd UK, Prof. PhDr. 
Karel Rýdl, CSc., Fakulta humanitních studií UP, Mgr. Ivana Sovišová, redaktorka vzdělávacích 
pořadů ČT, Prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc., lékař, čestný člen Evropské společnosti pro radiolo-
gii srdce, MUDr. Miroslav Škapík, CSc., lékař, publicista, Martin Škrobák, masér, organizátor hlí-
dek Řetězu lásky v Praze, Mgr. Irena Vašátková, psycholožka, soudní znalkyně, Ladislav Vojtíšek, 
systémový analytik, zakládající člen nekurte.cz, akad. arch. ing. David Vávra, architekt a herec.  

Děkujeme vám, jde o všechny naše děti.  
Za organizátory 

Ivana Sovišová a Martin Škrobák, � 777 255 876  

Rádi bychom vytvořili databázi firem, které by se daly označit jako „přátelské 
rodinám“, tedy těch, které poskytují různé slevy pro vícečetné rodiny. Je to současně 
výzva pro Vás, čtenáře a členy ŽR, dívejte se kolem sebe a pište nám svoje tipy. Kon-
takty budeme postupně zveřejňovat ve Zpravodaji v nové rubrice SVÉPOMOC (kterou 
zřídíme hned, jakmile do ní bude co dát – pozn. sazeče). 

Jako tip hned uvádím: Obrazárna Pražského hradu – rodinné vstupné 200 Kč. Rodi-
nu tvoří 2 dospělí, 1 – 5 dětí do 16 let. Nyní probíhá výstava Lucas Cranach. 
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ZÚČASTNILI JSME SE…  
Ve dnech 10. – 11. listopadu 2005 pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR meziná-

rodní konferenci na téma „Rodina a rodičovství na prahu 21. století – Podoba a proměny rodiny, 
partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi“.  

Některé příspěvky byly velice zajímavé a prezentovaná fakta obohatila naše povědomí. 
Pořadatel přislíbil pořídit CD verzi – předpokládáme, že bude zájemcům k dispozici 
v sekretariátu v rámci půjčovny. 

Zapsala Mirka Šílová 
 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OKÉNKO PANÍ ŠUSTROVÉ 
Před dvěma měsíci jsme Vám představili novou rubriku – poradnu paní Šustrové. Několik 

odvážlivců se již našlo a odhodlalo se prokonzultovat své problémy. Ne nadarmo se říká: 
„dejme hlavy dohromady“ či „více hlav – více rozumu“, a ostatně je to potvrzením staré české 
moudrosti „líná pusa – holé neštěstí“. Paní Šustrová je ráda, že může pomáhat a za dotazy dě-
kuje. My ze sekretariátu znovu opakujeme: nebojte se, ptejte se, hlavy netrháme, poradíme, 
posloužíme… 

Váš sekretariát 
 

TELEFONNÍ SEZNAM A KNIHOVNA 
Jak to spolu souvisí? Každoročně touto dobou dostáváte spolu s naším Zpravodajem i Váš 

telefonní seznam s kontakty na ostatní členy Živé rodiny. Letos tomu mělo být také tak, ale 
není. Proč? Nebojte se, seznam bude! Ovšem později, protože musí projít velkou reorganizací. 
Chceme Vám rovnou poskytnout aktuální stav, proto nezařazujeme seznam do prosincového 
čísla, ale obdržíte jej v prvním čtvrtletí roku 2006. Opět vyvstává otázka proč? Odpověď může-
te najít ve Zpravodaji 11/2005 na straně 14. Zde, v rubrice Výbor ŽR, jsme Vás informovali  
o tom, že došlo ke schválení pravidel pro placení členských příspěvků. Vzhledem k neuspokoji-
vému stavu této věci byl výborem odsouhlasen striktní postup – dovolím si citovat (a vlastně 
opakovat, protože přece „opakování je matka moudrosti“): 
A) V únorovém Zpravodaji je složenka a informace o placení (termín placení do 31. března). 
B) Těm, co nezaplatili, vložit do červnového Zpravodaje upomínku (termín do 31. října). 
C) Těm, co nezaplatí, poslat dopis (termín 30. listopadu), při nezaplacení od ledna vyřadit. 

Je pravda, že v databázi máme neplatiče – tedy ty členy, kteří dosud nezaplatili členské 
příspěvky a kteří o sobě nepodávají žádné zprávy. A přitom je členství v ŽR vázáno (podle sta-
nov) právě na placení členských příspěvků. Na základě citovaného rozhodnutí výboru tyto čle-
ny-nečleny nyní postupně budeme vyřazovat a rekonstruovat tak členskou základnu. Nepůjde 
tedy o běžnou aktualizaci, ale o rozsáhlejší úpravy, proto buďte trpěliví. 

A ta souvislost? Dnes Vám místo telefonního seznamu nabízíme náhradní variantu v podobě 
knižního seznamu – zde jsou nové (dosud ve Zpravodaji neprezentované) přírůstky v naší sekre-
tariátní půjčovně. Tak hezké čtení! Po domluvě můžeme knihy poslat mimopražským zájem-
cům. 

 

� Edwinge Antier Agresivita dětí 
� Raymond Blum Hlavolamy, hry a karetní triky 
� Kieran Fanning Odhalení zločinu 
� Bruno Ferrero Šťastní rodiče 
� Ivan Fojtík Čchi-kung: Masáže a cvičení pro zdraví 
� Liam Healy Psychotesty u přijímacích pohovorů 
� S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy V 
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� S. Hermochová, J. Neuman Hry do kapsy VI 
� E. Richard Churchill Kouzelná knížka optických iluzí 
� Helena Chvátalová Malá povzbuzení pro mámy a táty 
� Henry Joyeux Jsme zamilovaní 
� Maryann F. Kohlová Výtvarné činnosti pro malé děti 
� Nessia Laniado Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí 
� Nessia Laniado Máte neklidné dítě? 
� Kevin Leman Sourozenecké konstelace 
� Vladimír Leština Vytváříme loutky 
� Iain Maitland Psychotesty a jak v nich uspět 
� Jan Malík Myšlenky moudrých o dětech 
� Jan Malík Myšlenky moudrých o manželství 
� S. R. Müller, A. E. Wheeler Vyrábíme dárky s malými dětmi 
� Isabelle Nazare-Aga Nenechte sebou manipulovat 
� Richard Rohr Radikální milost 
� Richard Rohr Všechno má své místo 
� Peter Seewald J. K. Ratzinger Benedikt XVI. Křesťanství na přelomu tisíciletí 
� Klára a Jan Smolíkovi Chyťte bycha 
� Raymond Smullyan Šeherezádiny hádanky a další podivuhodné úlohy 
� Heather Smith Děti a rozvod 
� Zdeněk Vojtíšek Encyklopedie náboženských směrů v České republice 
� Penny Warner 6 x 25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte 
� Penny Warner 160 her a cvičení pro první tři roky života 

Za sekretariát Mirka Šílová 

PŘEDSTAVUJÍ SE 
VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKA ANEB PŘEDSTAVUJE SE  
RODINA TYBURCOVA FORMOU ROZHOVORU S MAMINKOU 

 

Jak jsi se dostala k Živé rodině a Ymce vůbec? 
V roce 1990 nás oslovila Dana Humlová před kostelem, 

že se Živá rodina zakládá. Když nám vysvětlila, o co jde, 
usoudili jsme, že by mohlo jít o dobrou organizaci, hájící zájmy rodin, a tak jsme se přihlásili. 
Měli jsme malé děti. Od té doby jsme členové, i když „všední“, kteří nic nedělají, ale stále 
platí jenom příspěvky. Teď je Marušce 23, Martinovi 18 a Terezce 14. 

No, jak tě znám, tak tomu moc nevěřím. 
Dostávali jsme Zpravodaj, tak jsem věděla, co se v Ymce děje, takže občas jsem na něja-

kou akci šla – na sobotu pro manželky apod. Pak jsem si přečetla, že Hanka Šormová hledá hlí-
dačky do Mateřského centra. Nejdříve jsem tam chodila s Terezkou, ke konci Terezka chodila 
do školky, celkem to trvalo asi tři roky. Je to dost náročné, protože tam musíš zabavit děti od 
jednoho do šesti let, což je dost nesourodá společnost. 

Pak děti chodily do YMCA Klubů na různé kroužky, flétny, kytary, do Sovičky, na Hrajeme si 
u maminky s paní Rákosníkovou, Terezka hrála ve folklorním souboru apod. Byla jsem ráda, že 
mohou smysluplně trávit volný čas. S YMCA Praha také jezdily naše děti v zimě na lyžák. Taky 
jsme si půjčovali lyže z Ymkařské lyžárny, ale jednou si na nich Martínek div nezničil nohu, pak 
nám Pincovi dali jiné boty. 

Ale upozorňuji tě, že jsme nikdy nebyli na Manželských setkáních, ani na Pavlátově louce, 
protože můj manžel nesnáší organizovanou zábavu. 
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Taky jsme chodili plavat na Happy hour – tomu děti říkaly „rozrážet kry hlavou“ – voda je 
trochu studená. Jednou jsme byli na Sportovní sobotě, ale Martínek tam udělal nějaký přestu-
pek při střelbě a byl diskvalifikován, urazil se a už tam nikdy nechtěl jít, což mě mrzelo. Ale 
rádi vzpomínáme na karnevaly v YMCA Klubech. 

Co se pamatuji, byli jste také na plese, a co naše společné Bambiriády? 
Vidíš, to už se dostáváme do současnosti. Na plesy jsme chodili mnohokrát a rádi, ještě do 

paláce Charitas. Škoda, že už nejsou. Ale ráda bych pozvala všechny na ples od ZCŠ Voršilská, 
pátek 27. ledna v KD Ládví. Vstupenky je možné koupit před plesem na místě. Loni to bylo moc 
pěkné. 

Bambiriádu jsme spolu dělali asi čtyřikrát? Teda při té poslední jsem myslela, že vypustím 
duši (bylo to letos na vrchu Vítkově a my jsme si dali sraz uprostřed Žižkova, pak jsme se vrátili 
podél kopce až úplně dolů – není tam nikde vchod – a šlapali celý ten kopec nahoru v šíleném 
poledním vedru, ukázalo se, že ze Želivského jel autobus přímo až na kopec – pozn. na vysvět-
lenou). Ale pak už to mělo standardní průběh. Letošní téma bylo Noemova archa. Dělaly jsme 
s dětmi kimovku, vodily zvířátka do archy, přesně podle Bible v páru, občas se při tom archa 
potopila… 

Jak vůbec vnímáš Ymku? 
Nerozlišuji, jestli je to YMCA Praha nebo Kluby nebo Živá rodina. Jsem už tady takový in-

ventář, se všemi si tykám, protože je znám spoustu let. Ze Zpravodaje sleduji, co se děje. Mi-
mochodem na Zpravodaj se těším, na každé nové číslo, zvláště příspěvky V. Koronthályho 
(...děkuji za slova uznání, budu se snažit… - pozn. red.) čteme s velkým nadšením. Protože už 
osm let zase chodím do práce do knihovny AV ČR, tak nemám na aktivní činnost tolik času. Ale 
opět jsme se navrátili do náruče Ymky prostřednictvím Terezky, která letos začala chodit do 
Ten-Singu na Opatov. Mimochodem Ten-Sing shání nové členy… 

Děkuji za rozhovor.       

zapsala Petra Ryantová 
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3. PLES MANŽELSKÝCH SETKÁNÍ 
 

YMCA – Živá rodina vás zve na 3. ples Manželských setkání, který se bude konat v sobotu  
14. ledna 2006 od 19.30 do 02.00 v sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce v Praze, Hrad-
čanské náměstí 16 (vchod jako do Národní galerie). Hudba, tanec, program, občerstvení, pře-
kvapení bude. Vstupenky v ceně 150 Kč na osobu zakoupíte v sekretariátu YMCA-Živá rodina  
u H. Pištorové, � 224 872 421, 606 745 048, nebo u Greců, Praha 6, � 233 338 836, mimo-
pražští je dostanou poštou po uhrazení ceny na účet č. 193655897/0300. Jako variabilní symbol 
použijte prvních šest čísel rodného čísla muže. Prosíme o avízo platby telefonicky nebo na  
e-mail hana.pistorova@familia.cz 

Pozor, neváhejte! Kapacita sálu je 150 osob. 

H. Pištorová 
 

CVIČENÍ PRO ŽENY – NEPŘEHLÉDNĚTE 
 

Vážené dámy, srdečně Vás zvu na cvičení, které jsme pro Vás připravili v rámci aktivit  
v YMCA – Živá rodina. Cvičení pro ženy funguje již několik let v úterý od 11.00 – 12.00 a ve čtvr-
tek od 11.30 – 12.30 hod. Letos jsme se v Živé rodině rozhodli vymyslet také cvičení pro Vás 
dříve narozené, a to ve čtvrtek od 12.30 – 13.30 hod. Nebojte se něco pro sebe udělat. Cvi-
čením si získáte dobrou kondici a radost z pohybu Vám vylepší náladu a chuť i do jiných aktivit. 
Cvičíme v tělocvičně YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1. Je zde hezká tělocvična a pěkné zázemí se 
šatnami a sprchami. Cvičení je zaměřeno na rehabilitaci, správné držení těla, posilování svalů 
a dobrou celkovou tělesnou kondici. Cvičíme na velkých balonech, s malými balony, na žíněn-
kách při poslechu příjemné hudby. Inspirací pro mne je věta: „kdo si udržuje dobrou tělesnou 
a duševní kondici, zůstává dlouho mlád“. Toto cvičení je určeno široké věkové kategorii, i pro 
ty, které nechtějí nebo se nemohou věnovat náročnějším pohybovým aktivitám a přesto by pro 
sebe něco rády udělaly. 

Těší se na Vás cvičitelka Mgr. Zdenka Pavlasová, kontakt: � 604 479 724  

ŽIVÁ RODINA PŘIPRAVUJE 

TERMÍNOVNÍK 2005/2006 
 

 

termín akce kontakt 

úterý 11.00 – 12.00 
čtvrtek 11.30 – 12.30 

cvičení pro ženy Z. Pavlasová � 257 313 819 

čtvrtek 12.30 – 13.30 cvičení pro seniorky Z. Pavlasová � 257 313 819 

10. - 17.12.2005 zimní tábor pro rodiny Albeřice sekretariát � 224 872 421 

19.12.2005 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

14.1.2006 3. ples Manželských setkání H. Pištorová � 606 745 048 

16.1.2006 výbor YMCA – Živá rodina sekretariát � 224 872 421 

21.1.2006 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 

17. - 19.3.2006 Jarní obnova Manželských setkání Seč H. Pištorová � 606 745 048 

18.3.2006 14.30 - 17.00 sportovní sobota H. Ložinská � 241 763 152 
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Jako každý rok, zveme vás i letos, abyste se přišly uprostřed předvá-

nočního shonu zastavit, odpočinout si a nabrat sílu. Tentokrát to bude 
již velmi blízko k Štědrému dni: v sobotu 17. prosince od 9.00 do 16.00 hod., opět ve farním 
klubu u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám., Praha 1 (vchod z Františkánské zahrady). 
Duchovním průvodcem nám při této obnově bude otec Vladimír Málek, budou se střídat promlu-
vy a ztišení, odpoledne zakončíme mší svatou. Pro přihlášené můžeme zajistit oběd v refektáři 
kláštera. Přihlašujte se na UKŽ � 220 181 329 (v době naší nepřítomnosti použijte záznamník) 
nejpozději do úterý 13. prosince. Jinak je možno přijít i bez přihlášení (budete ovšem bez obě-
da, leda byste si přinesly housku s něčím – pozn. sazeče). 

Unie katolických žen 
 

GOSPEL NIGHT 
YMCA Praha pořádá 8. ročník GOSPEL NIGHT dne 16. 12. 2005 

v 19.00 hod. v kostele sv. Klimenta, Klimentská ul., Praha 1.  
Téma: VyMěnění 
Program: gospelové písně, divadlo (drama) a slovo (zamyšlení) 
Účinkují: TS Mělník, Náchod, Praha, TIS-Želiv, Trutnov 
Vstupné: dobrovolné 
 

ZE ŽIVOTA YMCA-OPEN 
  

WALES 2005 
 

Znáte ten pocit, když něco dlouho plánujete a ono to pak „kiksne“? Nebo naopak, žádná 
akce v dohlednu a najednou přijde něco, co jste ani ve své nejbujnější fantazii nedokázali na-
plánovat? 

Tak ta druhá varianta se mi nedávno stala. Z ničeho nic jsem dostala z YMCA-OPEN pozvání 
na 10 dní do Walesu. Byla to nabídka pobytu spojená s pomocí v jedné metodistické farnosti 
s prázdninovým biblickým programem, s možností „porozhlédnutí“ se po okolí. Taková nabídka 
se přece neodmítá. Všechny povinnosti zde v ČR (škola, práce) musely ustoupit kýženému  
dobrodružství ☺. 

Takového pohnutky jsem neměla sama, v den odletu do Cardiffu se nás sešlo šest nadšenců. 
Byli jsme rozechvělí očekáváním, ochotní pomoci, přiučit se, zasmát se, něco společně prožít, ale 
hlavně – vytvořit jeden tým! Při zpětném ohlédnutí musím konstatovat, že se nám to povedlo. 

A tak v pátek 21. 10. 2005 se ve večerních hodinách náš šestičlenný „Czech Team“ vznesl 
vzhůru, sedíc ve stroji společnosti „BmiBaby“, která nás bezpečně dopravila tam i zpět.  
Po přistání v Cardiffu na nás již čekala Vlaďka (žena pastora pro mládež), která nás rozvezla  
do hostitelských rodin (a po celý pobyt byla naší velkou opatrovnicí, za což ji moc děkujeme). 
Rodiny nás do svých příbytků přijali vřele. Neotevřeli nám pouze dveře od domů a od svých 
ledniček ☺, ale též od svých srdcí. A tak po týdnu stráveném s nimi (nuž, byly to pouze pozdně 
noční nebo brzké ranní chvilky, které nám pro nabitý program zbyly) jsme si vytvořili dobré, 
přátelské vztahy. 

Pomoc při týdenním „Bible Clubu“ byla různorodého charakteru. Od stavění pódia a kulis, 
přenášení židlí, zdobení sálu přes stříhání papíru, krájení zeleniny, vaření čajů, zpívání, tanec 

NABÍDKA I PRO VÁS... 
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a konverzace s dětmi i dospělými až k pojídání čokoládové hmoty představující kravský trus a 
šance být před celým shromážděním polit „odporným hnusem“ – tzv. být „gunched“ (což se 
Tomášovi z českého týmu také jednou „poštěstilo“).  

Náš tým byl zapojen do všech aktivit a pokaždé se s plnou vervou pustil do práce jemu ur-
čené. Ne vždy šlo všechno „jako po drátku“, ale snaha pomoci překonala všechna nedorozumě-
ní, která nevznikala pouze jazykovou bariérou. 

Ve volných chvílích, kterých se nám také dostalo, jsme s pomocí Vlaďky, celé její rodiny a 
našich hostitelských rodin navštívili několik krásných míst v okolí Cardiffu (včetně). Viděli jsme 
překrásný skanzen v St. Fagan, mohli jsme se obdivovat starobylosti městečka Caerphilly a 
v lesnatých vrcholcích Brecon Beacons jsme na vlastní kůži zakusili „vlhkost“ waleského deště ☺. 

Deset dní uběhlo jako voda a nastal čas loučení. Celá komunita Thornhill Church se s námi 
s dojetím rozloučila. 

Do ČR jsme se vrátili fyzicky vyčerpání, ale duševně občerstveni. Tato zkušenost stála jistě 
za to. Unavené tělo si už odpočinulo, ale krásné vzpomínky přetrvaly. 

Na konec bych za celý „Czech Team“ chtěla moc a moc poděkovat Janě Běťákové za YMCA 
OPEN a Miladě Paclíkové (vedoucí českého týmu) za velkou pomoc a obětavost při pořádání této 
super akce. 

Veronika Šotová 
 

CENTRUM PRO RODINU PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM 
 

PROBĚHLO 
V říjnu a listopadu vedlo Centrum pro rodinu dva semináře o rodinné pastoraci pro jáhny 

českých diecézí v rámci kurzu celoživotního vzdělávání na KTF UK. 
Ve dnech 10. – 11. listopadu pořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí již druhou mezi-

národní konferenci o rodině, tentokrát na téma „Rodina a rodičovství na prahu 21. století“.  
Se svými příspěvky mimo jiné vystoupili PhDr. Josef Zeman, ředitel Národního centra pro rodinu 
(„Společenské determinanty angažovaného rodičovství“), a PhDr. Petr Goldmann, prezident 
asociace klinických psychologů a odborný garant psychologických programů Centra pro rodinu 
při Arcibiskupství pražském („Otec – hlava rodiny?“). 

 

PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ 
Společné přípravy na život v manželství se konají v termínech 17. 1. – 7. 3. 2006 a 11. 4. – 

30. 5. 2006. Vzhledem k trvalému velkému zájmu o tyto kurzy upozorňujeme, že je třeba se 
přihlásit předem v Centru pro rodinu. 

Kromě společných příprav pro větší počet snoubenců nabízíme možnost přípravy v rodinách 
pod vedením manželů. Příprava probíhá ve skupince tří až pěti párů po dobu cca půl roku. 

Bližší informace o přípravách naleznete na adrese http://cpr.apha.cz/snoubenci/. 
 

SEZNÁMENÍ S BIBLÍ 
Centrum pro rodinu otvírá nový program pro snoubence, kteří mají zájem seznámit se  

s biblí a naučit se základům práce s ní. Tři setkání směřují k elementárnímu uvedení do biblické 
modlitby. Setkání povede P. Marian Masařík OCarm. Večery jsou určeny pro ty, kteří hodlají 
vstoupit do manželství v katolické církvi a svou přípravu na manželství berou také jako příleži-
tost seznámit se s biblí jako základní knihou víry křesťanů. 

Setkání proběhnou vždy v pondělí 23. ledna, 30. ledna a 6. února 2006 od 19.30 do 21 hodin 
v prostorách Centra pro rodinu, Thákurova 3, Praha 6. Kapacita programu je omezená, zájemci 
se přihlašují předem telefonicky či mailem v Centru. 

 



 

26 Zpravodaj YMCA – Živá rodina 12/2005 

MLADÍ MANŽELÉ 
Setkávání „mladých manželů 3. tisíciletí“, tedy těch, kteří měli svatbu po roce 2000, jsou 

určena především bývalým účastníkům příprav na život v manželství pořádaných Centrem pro 
rodinu. Ale přijít mohou i další mladí manželé, kterým záleží na kvalitě jejich vztahu. V sobotu 
11. 2. 2006 bude setkání od 9 do 13 hodin v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze – Butovi-
cích, které povede Dr. Michael Chytrý, rodinný psychoterapeut na volné téma „Co nám nestihli 
při přípravě na manželství říci?“. Vzhledem k omezené kapacitě setkání je nutné, aby se mladí 
manželé přihlašovali předem v Centru pro rodinu. 

 

OSAMĚLÉ MAMINKY 
Po prosincové Mikulášské (17. prosince) budou pravidelná setkávání osamělých maminek 

pokračovat v příštím roce v termínech 7. ledna, 4. února, 4. března 2006 vždy od 14 do 17 ho-
din. Vzhledem k tomu, že se uvažuje o změně místa setkání (v rámci Prahy), je nutné, aby se 
nové zájemkyně předem informovaly v Centru! Srdečně zveme vdovy, rozvedené a svobodné 
matky, které pečují o své dítě nebo děti samy. 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  
� 220 181 777 nebo 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz  

INZERCE 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském hledá na poloviční pracovní úvazek 
PASTORAČNÍ ASISTENTKU / PASTORAČNÍHO ASISTENTA 

 

Požadujeme: 
- ukončené či započaté VŠ teologické či pedagogické vzdělání  

- trestní a morální bezúhonnost 
- dobrou praktickou orientaci v církevním prostředí 

- nekonfliktnost, schopnost jednat s lidmi 
- lidskou a morální způsobilost doloženou písemně duchovním správcem místa bydliště  
- schopnost samostatné práce na PC (textový editor, tabulkový editor, mail, internet) 

 

Nabízíme:  
- různorodou práci s lidmi 
- vstřícný pracovní kolektiv  

- plat dle tabulek pro pracovníky v církvi 
- pracoviště v pěkném prostředí v blízkosti stanice metra A – Dejvická 

- možnost závodního stravování 
 

Zájemkyně (zájemci) se mohou informovat telefonicky u vedoucího Centra pro rodinu Ing. Jiřího Musila  
nebo mohou přímo zaslat strukturovaný životopis na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

 

Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 
 � 220 181 777, http://cpr.apha.cz, e-mail: cpr@apha.cz  
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STUDENTI PRO STUDENTY 
doučování, kvalitní příprava k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ z MATEMATIKY a FYZIKY  

od studentů z ČVUT, � 604 774 487. 

Volné místo: 
Chemická výzkumná laboratoř (Akademie věd ČR) se sídlem v Praze 8 – Kobylisy  

(blízko obchodního centra Ládví) přijme na 1/2 úvazku laborantku/technickou pracovnici, i bez praxe, 
absolventku střední školy chemického nebo farmaceutického zaměření, případně i absolventku VŠ  
s perspektivou přejít na výzkumné zařazení. Nástup možný po novém roce. Vhodné i pro maminku  

s malými dětmi, protože pracovní dobu lze flexibilně měnit podle potřeby a domluvy. 
Kdo by měl zájem, může se hlásit buď v sekretariátu YMCA – Živá Rodina  

nebo přímo u dr. J. Ludvíka – � 266 053 217 nebo e-mail ludvik@jh-inst.cas.cz 

KNIHA KNIHA KNIHA KNIHA –––– DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ    
 

MYŠLENKY MOUDRÝCH O OPTIMISMU 
Optimismus... kolik je nám ho třeba. Pro ty, kdož umdlévají, 
jsme připravili lék – 365 výroků osobností... Užívejte jej  
po kapkách – jednu kapku denně! 
    

MYŠLENKY MOUDRÝCH O VÝCHOVĚ 
Myšlenky řady osobností, myslitelů, spisovatelů, politiků, 
pedagogů světového formátu; především doktorky Jiřiny  
Prekopové. 
 

Knihy jsou vázané,  
malého formátu, mají 
dárkový charakter,  
prodejní cena je 118 Kč. 
 

Další knihy z edice 
Myšlenky moudrých:  
O lásce, O naději,  
O přátelství, O životě,  
O vděčnosti, O štěstí, O víře,  
O utrpení, O manželství,  
O toleranci ve vztazích. 
 
Knihy můžete získat u dobrých knihkupců nebo objednat  
na adrese:  
Nakladatelství NOVÉ MĚSTO Nakladatelství NOVÉ MĚSTO Nakladatelství NOVÉ MĚSTO Nakladatelství NOVÉ MĚSTO –––– Praha Praha Praha Praha 
Londýnská 44  
120 00 Praha 2 
� 608 859 490 
eeee––––mailmailmailmail: jan.malik@volny.cz 
http://www.novemesto.cz 
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LINKA PRÁVNÍ POMOCI  
Její provoz v minulých dnech zahájila Nadace Naše dítě. Zájemcům bude k dispozici každou 

středu od 14 – 18 hodin. Mobilní telefonní číslo je 777 800 002.  
Tým zkušených právníků na nové telefonní lince bude odpovídat na otázky typu „Jaké kroky 

je třeba k osvojení dítěte“, ale je zde též možné ohlásit spáchání trestného činu na dítěti.  
Svou účast na projektu přislíbilo zatím patnáct právníků, kteří dokáží odpovědět na široký 

okruh otázek od práv a povinností nezletilých přes rodinné právo, náhradní rodinnou péči – 
pěstounskou a osvojení až po problematiku zákona o sociálním zabezpečení.  

Na konci roku po zhodnocení práce linky chce Nadace rozšířit dny, kdy bude v provozu.  
 

ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ BISKUPOVÉ K PROJEDNÁVANÉMU ZÁKONU  
O VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH 

Vyjadřujeme vážné znepokojení nad vývojem současně projednávaného vládního návrhu 
zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách. Již počátkem tohoto roku 
jsme ve svém prohlášení upozorňovali, že „žádná lidská bytost a tedy ani lidský zárodek se 
nesmí stát prostředkem pro dosažení prospěchu druhých“. 

Přestože lidské poznání v oblasti lékařské vědy je nesmírně cennou hodnotou, není hodno-
tou nejvyšší, a má proto své hranice, neboť jeho úkolem je sloužit lidstvu. Obracíme se proto 
na vědecké pracovníky, aby své úsilí zaměřili především na výzkum dospělých kmenových bu-
něk, který již v současné době přináší výsledky v oblasti léčby, a zanechali cesty, při níž by 
nezbytnou součástí jejich vědecké lékařské práce bylo ničení lidských bytostí. 

Jsme velmi vděčni všem zákonodárcům, kteří při své práci pamatují na důstojnost a nedo-
tknutelnost lidského života od jeho početí do přirozené smrti. Zároveň apelujeme na svědomí 
těch zákonodárců, kteří doposud legalizaci pokusů na lidských embryích podporovali, aby znovu 
zvážili závažnost věci dotýkající se lidského života, aby si uvědomili osobní zodpovědnost před 
svrchovaným Pánem života a svůj velký vliv na tvorbu veřejného mínění. 

Vyzýváme všechny občany dobré vůle bez ohledu na jejich vyznání, aby se hlouběji zajímali  
o práci svých zvolených zástupců i v průběhu jejich volebního období a připomínali jim jejich mrav-
ní povinnosti. Stejně jako papež Benedikt XVI. při nedávném projevu k německým poslancům, i my 
celou společnost naléhavě varujeme: „Vědecký vývoj může být jak požehnáním, tak i zkázou.“ 

Čeští a moravští katoličtí biskupové. Zveřejnilo Tiskové středisko ČBK 9.11.2005 
  

RADA UDĚLILA REKORDNÍ POKUTU PRIMĚ A NOVĚ ZA REALITY SHOW  
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dnes udělila televizi Prima pokutu v celkové výši 

13,5 milionu korun a TV Nova pokutu 13 milionů korun kvůli jejich reality show. Podle rady 
televize porušily zákon tím, že mezi 6.00 a 22.00 odvysílaly nevhodné záběry ve VyVolených  
a Big Brother, které ohrozily mravní, psychický a fyzický vývoj dětí a mladistvých. Uvedl to 
předseda rady Petr Pospíchal. 

Zpráva z 24.11.2005. Zveřejnila http://ihned.cz 
  

POMOZTE NOVÉMU HOSPICI V PRACHATICÍCH 
Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je nestátním neziskovým zdravotnickým zaříze-

ním, které pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékař-
skou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická organi-
zace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již 

Z DOMOVA 
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nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, 
sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života 
pacientů a jejich rodin.“ K tomu působí v hospici kvalifikovaný tým lékařů, zdravotních sester, 
ošetřovatelů, sociální pracovník, duchovní, psycholog aj.  

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích má akreditaci pro celý Jihočeský kraj, můžeme ale 
posloužit pacientům i z krajů jiných. Jsme novým zařízením, které zahájilo činnost 1. 11. 2005.  

Do hospice přijímáme od 1. listopadu nevyléčitelně nemocné na základě vyplněné žádosti. 
Tu kromě nemocného a rodiny vyplní a doporučí ošetřující lékař. Nemocný podepíše svobodný 
informovaný souhlas, který zaručuje, že do hospice nemůže být přeložen žádný pacient proti 
své vůli. Bližší informace rádi podáme osobně či telefonicky, jsou také umístěny na našich in-
ternetových stránkách (http://hospicpt.cz).  

Při přijímání pacienta je mu garantováno, že:  
� nebude trpět nesnesitelnou bolestí  
� v posledních chvílích nezůstane osamocen  
� za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost  
Orientujeme se nejen na zdravotnickou a ošetřovatelskou činnost v úzkém slova smyslu, ale 

snažíme se vhodně naplňovat volný čas pacienta např. četbou, rozhovorem, tvůrčími aktivita-
mi, příp. vycházkami. Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc vysokým nárokům. Ať se již jedná  
o bezbariérovou dispozici budovy, automatická polohovací lůžka, televizor nebo možnost připo-
jení k internetu na každém pokoji, společenská místnost, bohoslužby, různé kulturní akce  
a tvořivé práce s klienty. Každý pokoj je také vybaven přistýlkou pro blízkou osobu. Její pobyt 
je vítán a umožněn kdykoliv. Režim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin denně 
365 dní v roce.  

Bez pomoci dárců a sponzorů se nedokážeme obejít, neboť platby zdravotních pojišťoven 
pokryjí pouze zhruba 40% provozních potřeb. Malou částkou si též přispívá na pobyt klient.  
Z celého srdce a s vděčností děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají. Rozhodnete-li se 
podpořit naše zařízení, budeme Vám velmi vděčni. Přijďte se k nám podívat, abyste viděli, kde 
může Váš dar pomoci.  

Bližší informace: Hospic sv. Jana Neumanna, Mgr. Robert Huneš (ředitel), Neumannova 144, 
383 01 Prachatice, � 388 311 726, číslo účtu: 171 157 619/0600 

Převzato z internetové konference o mužské spiritualitě (www.chlapi.cz) 

KDO VYNALEZL MANŽELSTVÍ? 
Kdo vynalezl manželství? Může se právo míchat do něčeho tak osobního jako manželství?  

Na tyto a další otázky odpovídal agentuře Zenit P. Juan Ignacio Bańares Parera, specialista  
na kanonické právo na navarrské univerzitě. P. Bańares právě vydal knihu „Manželský rozměr 
osoby: od antropologie k právu“.  

 

Zenit: Co to je, manželský rozměr osoby? 
P. Bańares: Člověk existuje utvořen jako muž nebo žena. Obě jsou to osoby, ale každá ji-

ným způsobem. Navzdory oblíbenému rčení „najít svou druhou polovinu“ žena a muž nejsou 
„polovinami něčeho“: protože polovina je pouze půlkou něčeho, protože půlka je stejná jako 
druhá půlka a protože polovina čehokoli nepůsobí něco nového u druhé poloviny, pouze přidává 
více téhož. 

Naopak, rozdílnost mezi ženou a mužem, která je zakotvena ve skutečné struktuře lidského 
bytí, zahrnuje celou osobu – v jejím tělesném, duševním i duchovním rozměru – a vytváří mož-
nost obohacení pro každou z nich, a to vede k vzájemnému doplňování se. 

ZAJÍMAVOSTI A DOKUMENTY 
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Z toho povstává možnost komunikace, lásky a darování se jeden druhému, jak muže ženě, 
tak ženy muži, a to je to, co tvoří v lidech schopnost uzavírat manželství. 

Tento specifický rozměr toho, co je být ženou nebo mužem, bychom mohli nazvat 
„manželskostí“, tedy rozměrem prostupujícím celou strukturu osobnosti lidského bytí. Manžel-
ským rozměrem je pak to, že tato komplementarita umožňuje každému, ženě i muži, aby se 
přirozeně spojil s tím druhým – že umožňuje manželský vztah. Zde se snoubí pravdivost přírody, 
suverénní síla svobody a velkolepost cíle. 

 

Zenit: Podle Vaší knihy je člověk přirozeně směrován k manželství. Ale existují i jiné 
životní volby, jako např. Vaše, tedy kněžství. Můžete k tomu něco říci? 

P. Bańares: Osobně bych neříkal, že „člověk je přirozeně směrován k manželství“, spíše že 
člověk je přirozeně utvářen tak, aby byl schopen vstoupit do manželského svazku: tyto antro-
pologické předpoklady mají všechny lidské bytosti. 

Zajisté však, ačkoli manželství „je možné“ u všech, je na svobodném rozhodnutí každého, 
zda toto základní právo každého občana a věřícího využije. 

Naopak, rozhodnutí zůstat sám může mít řadu důvodů, z nichž některé jsou velmi hodnotné 
a ušlechtilé. Ale chápu to tak, že nejen kněžství, ale žádný druh apoštolského celibátu není ani 
nějakým druhem staromládenectví, ani soukromou iniciativou: vždy je to Boží dar a odpověď 
člověka. 

V této souvislosti a v návaznosti na myšlenky Jana Pavla II. lze říci, že v celibátu jakožto 
povolání muž či žena dává sebe sama Bohu úplně, tedy i se svým mužstvím či se svou ženskostí. 
A tak se může manželský rozměr lidské bytosti stát základnou k tomu, aby člověk (muž či žena) 
učinil sebe darem Bohu skrze darování se tomu druhému – a to vytváří schopnost vstoupit do 
manželství – nebo se může darovat Bohu přímo, bez prostřednictví jiného stvořeného bytí. 

Aby bylo jasno: toto nemá znamenat snižování manželství. Naopak, tímto se podtrhuje, že 
manželství není jen přání dvou lidí, ale uskutečnění Boží vůle skrze toho druhého na osobní 
cestě posvěcování a evangelizace, a to k prospěchu církve a lidské společnosti. 

 

Zenit: Kdo vynalezl manželství? 
P. Bańares: Manželství bylo vytvořeno Boží láskou. Nabízí nám jej realita přirozenosti, je 

založeno na svobodě muže a ženy a je „přijímáno a dosvědčováno“ společností jakožto základní 
právní stav. 

 

Zenit: Může se právo „vměšovat“ – to jsou Vaše slova – do něčeho tak osobního jako 
manželství? – tuto otázku kladete v knize a tvrdíte, že může. Proč? 

P. Bańares: Ve skutečnosti tomu není tak, že by se právo „vměšovalo“, ale že manželství 
v sobě obsahuje právní vztah. 

Manželství je založeno v řádu bytí – člověk „je“ manželem či manželkou stejně jako „je“ 
otcem, matkou či dcerou – ale pokud daruje sebe sama ve všech rozměrech mužství či žen-
skosti, dává v sázku budoucnost. To znamená, že se nedává jen pro přítomný okamžik, ale  
navždy. 

To je zjevný důsledek lásky, která se chce dávat natrvalo a nevratně. Ale současně je to 
právní vztah. 

Po uzavření sňatku se manželské a rodinné jednání stává „povinností“. „Bytí“ bylo dáno – 
v těchto dimenzích – jednou provždy, teď se obdobně dává „konání“, což je otevírání se svého 
vlastního já svobodné lidské bytosti v jejím historickém rozměru, v její časnosti. 

Úkol společnosti, jež se vykonává prostřednictvím práva, tkví v regulaci výkonu základního 
práva člověka, v přiměřeném uznání suverenity snoubenců a v ochraně práv samotné instituce 
manželství. 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 
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ŽIVOTY V LIMBU – O BUDOUCNOSTI ZMRAŽENÝCH EMBRYÍ 
 

Italská Národní bioetická komise se vyslovila pro povolení adopce zmražených embryí. Vý-
bor, který je poradním orgánem vlády, doporučil takto vyřešit mezeru v zákoně. 

Zákon schválený v únoru 2004 zakázal zničení „přebytečných“ embryí, která zůstávají nevy-
užita při proceduře umělého oplodnění žen. Zákon však nestanovil, co se má stát s těmito em-
bryi, jejichž počet v současnosti dosahuje asi 30 000. 

Výbor hlasoval pro povolení adopce embryí, a to řádně sezdaným manželským párům, nese-
zdaným dvojicím i jednotlivým osobám. Aby zákon byl platný, musí doporučení výboru schválit 
Parlament. Asi 250 párů z těch, jimž patřila zmražená embrya, již podepsalo prohlášení, jimž 
se jich formálně zříkají, aby tak umožnili jejich případnou adopci. 

Carlo Flamigni, specialista na problematiku umělého oplodnění, varoval v interview pro 
italské noviny La Repubblica, že v procesu rozmražení embrya, jeho implantace a následného 
těhotenství je jen asi 10procentní pravděpodobnost úspěchu. 

Kardinál Francesco Pompedda, bývalý prefekt Apoštolské Signatury (církevního Nejvyššího 
soudu), prohlásil v tisku, že adopce zmraženého embrya je mravně přijatelná, jelikož jde  
o záchranu lidského života, který by jinak byl zahuben. Dodal nicméně, že darování embrya 
jinému páru se velmi blíží k církví zapovězené metodě náhradního mateřství, kdy je do procesu 
početí  dítěte a těhotenství zapojena kromě manželů i další osoba. 

Vzhledem k tomu, že katolická církev odmítá náhradní mateřství, nezaujala zatím oficiální 
stanovisko k otázce morální oprávněnosti adopce zmražených embryí. Washington Post v článku 
z 31. května (2005) poznamenal, že názor katolických moralistů je v této věci nejednotný. 
Podle článku bylo tou dobou na amerických klinikách uloženo kolem 400 000 zmražených em-
bryí, z nichž 88 % bylo uschováno pro příští využití jejich rodiči, 3 % byla určena k lékařským 
výzkumům a pouhá 2 % byla k dispozici pro darování jiným párům. 

 

SNĚHOVÉ VLOČKY (SNOWFLAKES) 
Jednou z mála organizací, která se angažují v organizování adopcí embryí, je Nightlight 

Christian Adoptions (Světlo v temnotách – Křesťanské adopce), a to v programu nazvaném 
Snowflakes (Sněhové vločky). Washington Post citoval ředitelku programu Lori Mazeovou, která 
sdělila, že od začátku činnosti (od r. 1998) se jim podařilo najít dárce embryí pro 145 adoptiv-
ních rodin, z nichž v 59 z nich se narodilo celkem 81 dětí. 

Noviny Baltimore Sun otiskly 4. června článek zabývající se některými morálními problémy 
spojenými s adopcí embryí. Výkonný ředitel Národní komise pro právo na život Douglas Johnson 
v něm na otázku „přebytečných“ embryí zdůraznil, že již před zahájením procesu umělého 
oplodnění mají rodiče rozhodnout, aby nebylo vytvořeno více embryí, než kolik jich využijí.  
A pokud některá přece přebývají, mají být dána k adopci. 

Jiný článek o programu Sněhové vločky, který vyšel 2. června v New York Times, konstato-
val, že pouhá polovina embryí přežije rozmrazování. Z těch, která přežijí, jen 35 % doroste 
v dítě. Páry, která adoptují embrya nebo je dávají k adopci, jsou většinou křesťané. A podmín-
kou pro to, aby pár dostal embryo k adopci, je závazek, že ani jedno nebude potraceno. 

Článek dále informuje o směrnici Národního úřadu pro kontrolu potravin a léčiv z května 
letošního roku, která by měla „zvětšit dostupnost embryí k adopci“. Změna spočívá ve vynětí 
embryí z procesu lékařských vyšetření, závazných pro darovanou tkáň (k transplantaci). Velké 
množství zmražených embryí nemůže dostát požadavkům na vyšetření, protože jejich rodiče 
nebyli testováni na dědičné nemoci. 

K tématu se New Your Times vrátily 12. června v článku, v němž se konstatovalo, že poměr-
ně málo párů se nakonec rozhodne darovat jejich embrya jinému páru. Podle vyjádření prof. 
Susan Klockové je řada párů ochotna darovat přebytečná embrya v době, kdy proces umělého 
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oplodnění zahajuje. Ale několik let poté mění názor 9 z 11 párů, které předtím vyjádřily ochotu 
k dárcovství. 

Též v dalších zemích se uvažuje o povolení dárcovství embryí. Podle sdělení novin ABC vedl 
v Španělsku již po dvou měsících program, organizovaný z Barcelony, k těhotenství u 14 žen. 

 

ŽIVOTY V LEDU 
Existence velkého množství zmražených embryí působí potíže. Podle sdělení Boston Globe 

z 18. května přestalo na jedné z klinik cca 1 100 klientů platit poplatek 300 USD ročně za ucho-
vávání jejich zmražených potomků. Klinika odmítá embrya zničit v obavě z možných právních 
následků takového činu. 

„Tohle se děje v kryobankách těchto středisek po celé zemi,“ sdělila Pamela Madsonová. 
výkonná ředitelka Americké Rady pro fertilizaci. Jak upozornila, řada párů neuvažuje o tom, co 
se má stát s „přebytečnými“ embryi, až se plánované děti narodí, nebo se rozhoduje ponechat 
si embrya v zásobě pro případ, že by jejich děti zemřely v mladém věku. 

Zmražená embrya jsou „lidské bytosti“, řekla pro deník 
Boston Globe výkonná ředitelka massachutského hnutí Občané 
pro život (Citizens for Life) Marie Sturgisová. Ocenila nově při-
jatý italský zákon, který povoluje vytvořit pouze tolik embryí, 
kolik jich bude implantováno do matčiny dělohy. 

Nicméně ne všechny kliniky se vyhýbají ničení zmražených 
embryí. V australském státě Victoria bylo podle místních zdrojů 
zničeno nejméně 6 642 zárodků. Podle zákona z r. 1998 není 
povoleno skladování zmražených embryí déle než 5 let. Podle 
předchozí právní úpravy mohla být embrya, vzniklá v procesu 
umělého oplodnění, skladována neomezeně. Podle téhož zdroje 
jen 5 % párů souhlasí s tím, aby jejich „přebytečná“ embrya 
byla darována párům, u nichž umělé oplodnění nevedlo ke vzni-
ku vlastních embryí. 

Některá z embryí, jejichž věk překročil zákonnou lhůtu, 
byla použita k výzkumným účelům. Jedna z klinik potvrdila, že použila k výzkumným účelům asi 
200 z celkem 2 520 zlikvidovaných embryí. 

Ponechávání zmražených embryí k příštímu využití může vést k pozoruhodným situacím. San 
Francisco Chronicle přinesla 5. července příběh Debbie Beasleové, 45leté zdravotní sestry, 
která má nyní 20letou dceru na vysoké škole, 13letá dvojčata a 5měsíční dceru. Poslední přírůs-
tek do rodiny strávil 13 let hluboce podchlazen v tekutém dusíku. To je nejdelší zdokumentova-
ná doba, po níž se ze zmraženého embrya narodilo zdravé dítě. 

Beasleová po podstoupení umělého oplodnění otěhotněla s trojčaty. O jedno přišla během 
těhotenství, ale dvě se narodila v r. 1992. O několik let později zjistila, že lékař na klinice ode-
bíral vajíčka a embrya pacientkám bez toho, aby je o tom informoval. Některá z těchto embryí 
byla předána na univerzitu jako materiál pro pokusy, ale Beasleovým se podařilo získat zpět 
osm embryí. V létě 1996 se Beasleyová pokusila nechat si implantovat některá z nich, ale pokus 
nebyl úspěšný díky alergické reakci na jeden z léků použitých v rámci celé procedury. O několik 
let později to zkusila znovu a výsledkem je nejmladší dcera. 

Příběh ukazuje rizika, kterým musí rodiče čelit při umělém oplodnění: zdravotní rizika  
na straně ženy, velká pravděpodobnost mnohočetného těhotenství a otázka: co s přebytečnými 
zmraženými embryi – otázka, která často zůstává nezodpovězena. 

Ze zpravodajství agentury Zenit (www.zenit.org) přeložil VKor 
 

Prosím Vás, abyste si 28. prosince opět tento článek přečetli. Kojenci a malé děti 
v Betlémě zemřely, protože Herodes se bál nového Krále. Proč ale umírají tyhle? – sazeč 
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DO DISKUSE 
PPR je v rámci katolické církve jakési náboženství v náboženství. Něco, o čem se nahlas 

nediskutuje, s čím se nahlas souhlasí. Už proto je každá věcná diskuse na toto téma nemyslitel-
ná. Všimli jste si, že se v reakcích na původní článek o metodě samé vlastně nepíše? Píše se  
o dobrých a špatných manželích, o podpásovkách, pohlavní abstinenci a o tom, jak má vypadat 
můj pohlavní život. Nikde však nebylo jasně řečeno, že by se mělo snoubencům před svatbou 
dávat podepsat prohlášení následujícího znění: „Bereme na vědomí, že pokud chceme spolehli-
vě oddálit početí dítěte, budeme spolu spát jen každý čtvrtý týden.“  

Za svého celibátního období (mohu-li tak nazvat roky dospělosti před svatbou) jsem hluboce 
rozuměl krásným formulacím, které v církevních dokumentech popisují vztah mezi mužem  
a ženou. A že jsem jich přečetl požehnaně, včetně těch o PPR. Co jsem se oženil a čím více 
svou ženušku Katušku miluji, tak stále lépe zjišťuji, že skutečnost je ještě krásnější a jaksi 
obohacená jinakostí druhého. Že život teoretické formulace nejen naplňuje a dává jim smysl, 
ale že je vynáší do netušených výšin a nabízí nekonečné obzory nového. A abych byl opravdu 
upřímný, myslím si, že kdybychom neměli kněžský celibát, otázka plánování rodičovství by dnes 
vypadala jinak. (Hrome, teď jsem si podepsal exkomunikační ortel. Proč ještě zůstávám v círk-
vi? I to mě naučila teprve ženuška Katuška: mám ji moc rád i přes tu velkou pihu na tváři. Ačko-
li, ona vlastně žádnou pihu na tváři nemá. To jen já mám v oku trám.) 

Zrovna v neděli se to četlo v kostele. Moc jsem tomu nerozuměl, jsem zrovna v cizině, ale 
znělo to nějak takhle: Pojďte ke mně, beránci, neboť jsem byl hladový a poradili jste mi, ať to 
chvíli vydržím, byl jsem žíznivý a varovali jste mě před špinavou vodou, byl jsem na cestě a 
upozornili jste mě, že ti schopní chodí jinudy, byl jsem nemocný a ve vězení a poslali jste mi 
knihu velkého myslitele.  

Cyril Fischer, Větrušice 33, Klecany 
 

PŘIROZENOST PPR 
Motto: Mt 12,7: Kdybyste věděli, co znamená „milosrdenství chci a ne oběti“, neodsuzovali 

byste nevinné. 
Vzpomínám si ve svém mládí na okamžik, kdy se pan farář dotkl ve svém kázání tématu 

nejednoty křesťanů. Tehdy vyslovil myšlenku, že Bůh působí v každé církvi, nejvíce však tam, 
kde je nejvíce lásky. Bůh je Láska a kde je nejvíce lásky, tam je Bůh nejvíce přítomen. Tehdy 
jsem poprvé zapochyboval, zda jsem v té správné církvi, která je Bohu nejblíže a která nás 
vede k Bohu nejsprávnější cestou. Nepozoroval jsem, bohužel, u mnoha římských katolíků  
lásku.  

Článek P. Marka Váchy v zářijovém Zpravodaji mi přinesl radost. Nevím přesně (na rozdíl od 
Víta Cigánka), zda P. Marek Vácha hlásá něco proti církevnímu učení, ale z jeho článku na mne 
dýchla upřímná snaha hledat řešení pro nesnadnou situaci poctivých křesťanských katolických 
rodičů, kteří chtějí vážně brát učení církve a při poctivém dodržování požadavků, které jsou 
hlásány jako „boží“ vůle, se dostávají někdy do tragických situací nebo v lepším případě opouš-
tějí striktní dodržování „církevního“ učení.  

Chci citovat několik tezí a položit otázku, zda to, co je hájeno jako „boží“ věc, opravdu je 
Boží vůlí. 

Teze: Manželský styk „bez jakýchkoli zábran“, styk „otevřený životu“, je zcela přirozený. 
Vyvozuje se tu závěr, že to, co je přírodní (přirozené), je ve shodě s vůlí Boží. Je tento 

postoj vždy správný? Je tento postoj biblický?  

Z DISKUSNÍHO STOLU 
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V prvních verších bible Genesis 1,26-28 čteme záměr Stvořitele s člověkem. Člověk má být 
plodný, množit se, naplnit zemi a podmanit si ji, člověk má být obrazem Boha. Tedy na rozdíl 
od ostatního stvoření má člověk svobodu rozhodování. Zatímco všichni ostatní tvorové jsou 
řízeni pudy, člověk může pudy ovládat a může se svobodně rozhodnout, zda bude konat pudově 
nebo rozumově. Můžeme tvrdit, že pouze to, co je přirozené (přírodní), je ve shodě s vůlí Boží? 
Můžeme tedy tvrdit, že pouze „PPR“ je jediný Bohem chtěný způsob regulace početí 
(přirozeného plánování rodičovství), protože je přírodní (přirozené)? Abych tento princip zdů-
raznil, dotáhnu ho do extrému. Stejně přírodní (přirozený) je růst vlasů, nehtů a vousů. Nepo-
rušujeme tedy vůli Boží, když si stříháme vlasy a nehty? A mám v koupelně před zrcadlem při 
holení trpět úzkostí z nejistoty, zda neporušuji vůli Hospodina? 

Milujte se a množte se … Hospodin nám požehnal k tomu, abychom se mohli množit, niko-
liv k tomu, abychom museli plodit. Obdařil nás svobodnou vůlí, abychom mohli regulovat počet 
svých potomků? Kdyby nám nedal svobodu k plánování svých dětí, mohl nás podřídit neovlada-
telnému pudu. Tímto pudem by nás mohl donutit splnit potencionální počet možností při ploze-
ní dětí. Stvořil nás svobodné!!! Bude mne Bůh soudit za to, že jsem nevyčerpal možnost zplodit 
přirozený (přírodní) počet dětí? Nebo mne bude soudit, zda jsem jednal zodpovědně? Budu 
obhajovat nevyčerpaný počet potomků anebo pohnutky, které mne vedly k zabránění početí? 
Budu jednou při posledním soudu stát před svým Stvořitelem a budu souzen za způsob zabráně-
ní početí nebo za postoj, který mne vedl k zabránění početí?  

Protože je obtížnější hodnotit pohnutky vedoucí k zabránění zplození života (zda jsou mrav-
ně pozitivní nebo negativní), tak proč si rozhodování nezjednodušit a prohlásit za mravně bez-
problémové jen to, co je přírodní a přirozené? A tím si obstarat jistotu, že obhajované stanovis-
ko je vždy ve shodě s vůlí Boží!  

Když nepoužiji nepřirozené nůžky nebo nepřirozený hřeben k úpravě vlasů, jsem svojí 
neupraveností krásnějším obrazem Božím? Když nepoužiji nepřirozený kondom 
k nepřirozenému zabránění početí a budu mít „dětí jako smetí“, které nebudu schopen uživit, 
budu uštvaný, strhaný, nervózní a nelaskavý, budu ve svém zoufalství krásnějším obrazem Bo-
žím? Dle mého mínění jsou mnohem důležitější pohnutky, které mne vedou k zabránění početí, 
než sám způsob.  

Teze: „Smyslem sexuality člověka je právě i tato specifická tělesná „komunikace“, která je 
naplněním posvátného manželského svazku, a ne jenom ukojení pudů a zachování rodu – jako  
u zvířat.“ S tímto tvrzením Víta Cigánka mohu s radostí souhlasit. 

Teze: „Samozřejmě ale nejde o metody, jde o manželskou čistotu, o to, aby každý styk 
opravdu vyjadřoval plné, bezvýhradné odevzdání, jímž je manželství. Je-li použito umělé zá-
brany početí, vzájemné bezvýhradné odevzdání manželů není plné. Tím se jejich akt stává 
vnitřně rozporným, protože právě on svou povahou má toto plné odevzdání vyjadřovat.“ Rozu-
mím-li tedy slovům Víta Cigánka správně, pak chováme-li se s manželkou zodpovědně a nedoká-
žeme uživit více dětí a zároveň si chceme vyjádřit vzájemné odevzdání v této „komunikaci“, 
pak užijeme-li přitom „nepřirozený“ prostředek, tak se vzájemně neodevzdáváme a porušuje-
me manželskou čistotu? Takže, když konečně uložíme děti k spánku, manželka má vyžehleno a 
já nemám schůzi ani nejsem unavený z celodenní práce, bude asi lépe, sedneme-li si vedle 
sebe a budeme se spolu dívat na televizi anebo ještě lépe, abych nakonec nepodlehl pokušení 
jiskřícímu z manželčiných očí, půjdu raději do hospody na pivo.  

Mojí útěchou v této situaci je vědomí, že při posledním soudu nebudu souzen 
„nemilosrdnou“ církví, ale Milosrdným Bohem.  

Teze: Manželé mají právo (a dokonce jakési poslání) plození dětí ovlivňovat, ovšem 
v určitých mezích, jež jsou dány jejich slibem, že děti od Boha ochotně přijmou.  

S tímto výrokem Víta Cigánka mohu s radostí souhlasit. Problémem je pouze vytýčení těch 
„určitých“ mezí. 
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Také já jsem slíbil a to upřímně a vážně, že děti od Boha ochotně přijmu a budu je vycho-
vávat ve víře. V okamžiku, kdy antikoncepce (zabránění početí) nebude účinná a stanu se ot-
cem dalšího dítěte, jsem připraven ochotně ho přijmout. Jsem připraven snášet obtíže spojené 
s výchovou dalšího dítěte. Byl jsem však Bohem zasazen do nějakého kulturního, historického, 
politického a rodinného prostředí, obdržel jsem určité schopnosti, vychování, vzdělání, zdra-
votní stav atd. Třebaže bych si přál zplodit více dětí, jsem si vědom omezení, které mi brání 
zodpovědně vychovávat větší počet dětí. K hlavním důvodům, proč se obávám přijmout větší 
počet dětí, patří současná protirodinná politika státu, čím dále větší a silnější expanze zla 
(nebo Zla) ve světě, bydlení v malém panelovém bytě na pražském sídlišti, majetkové poměry, 
zdravotní stav, můj věk 42 roků a další.  

Ježíš chválí odpovědné a prozíravé chování: Lk 14,28-32: Kdo staví věž, si nejprve spočítá, 
zda na ni má… Král, proti kterému táhne vojsko, nejprve sedne a spočítá si, zda má šanci se 
ubránit …, Lk 16,8: chvála nepoctivého správce, Mt 25,2-4: chvála prozíravých panen … 

Na druhou stranu varuje před přehnaným staráním se o zabezpečení života: Mt 6,19-34: 
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního 
trápení. Viz také Lk 12,15-31.  

Je obtížné hledat zdravou hranici mezi přehnanou starostí o zabezpečení života a důvěrou 
v Boží zaslíbení, mezi dospělou zodpovědností a sobeckou pohodlností. Zákaz používání neabor-
tivní antikoncepce nám v tom příliš nepomůže.  

Za svůj život jsem slyšel mnoho postojů a vyjádření, že to či ono je učením církve. Při roz-
hovorech s mnoha zástupci církve jsem slyšel protikladné názory. Jiný výklad mi byl předáván 
v dětství, jiný výklad slyším dnes. 

Co je tedy neměnné učení církve? Který je ten pravý výklad, ten jež platil před tisíci lety a 
bude platný i za tisíc let? Třebaže se účastním pravidelně nedělních bohoslužeb, neslyšel jsem 
za celý svůj život oficiální prohlášení církve, tj. prohlášení skrze ústa kněze při nedělním kázá-
ní, že nesmím k regulaci porodnosti používat kondom! 

Je možné, že toto nařízení bylo vyhlašováno zrovna tehdy, když jsem ležel v horečkách, a 
to mi zabránilo slyšet toto prohlášení? Selhali moji přátelé, kteří mne dodatečně nepoučili  
o tomto nařízení? Kněz blahé paměti, františkán P. Šamárek, který nás připravoval 
k manželství, nám toto nenakázal. Ten nás poučil tak, že v manželství není zakázáno nic, co by 
bylo s láskou příjemné oběma partnerům. Řekl, že se máme vždy navzájem ptát, co je tomu 
druhému příjemné a milé a láska nás povede k rozhodnutím, která nebudou proti vůli Boží. 

Teze: „V sázce je víra.“ Kdo svoji víru opírá o předpisy, má oprávněnou obavu, že o svo-
ji víru přijde. Ten, kdo svou víru staví na vztahu s Bohem, se nemusí bát, že o víru přijde zpo-
chybněním nějakého předpisu. Použiji slova P. Váchy: „… když upadá víra v osobního Boha, 
nastupuje důraz na předpisy a ustanovení, na to, co je ještě dovoleno a co už ne.“ Bůh si pře-
je, abychom se milovali, tj. navzájem se měli rádi. Bůh si přeje, aby ho člověk miloval, a ne 
aby plnil předpisy. První je milovat, druhé jsou předpisy. Předpisy jsou tam, kde ještě nebo už 
není láska. 

Mt 15,1-9: Ježíš jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“  
Mt 23,23: Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru  

a kmínu a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství, věrnost (víru). Viz 
také Lk 11,37-52 a Lk 7,5-13. 

Mt 23,24: „Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!“ Tj. hádáte se nad ma-
ličkostmi a o důležité se nestaráte! 

Závěr: Kéž by o nás mohlo platit: „V důležitém jednota, v nedůležitém svoboda a ve všem 
láska.“ 

Josef Schreier 
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UTRPENÍ MÁ SMYSL 
Je to stejně zajímavé, že zrovna debaty o mravní povaze antikoncepce bývají tak bouřlivé a 

dlouhé. Proč asi? 
Dovolím si pár poznámek k reakci Honzy Chrásteckého: Učení církve se „vyvíjí“, co do způ-

sobu. Objevují se nové formulace a pohledy na věci. Ale rozhodně se nevyvíjí obsah tohoto 
učení. Pravda je neměnná. Způsob pohřbívání není věcí naukovou. Trest za kremaci byl pouze 
právním opatřením v disciplinární oblasti (jedna z věcí, kterou P. Vácha nedovede rozlišit). Že 
je Mojžíš autorem knih, se možná říkalo někde u zkoušek, ale církev to nikdy výslovně neučila. 
Že funkce manželství je dvojí, učila naopak vždy (i když v minulosti třeba ne tak hlasitě). Výro-
ky a jednání lidí bývají rozporné (třeba výroky mnohých teologů a kněží), to jistě. Ale ne výro-
ky Magisteria církve. (Opět nutno rozlišit.) 

Co říká B. Häring, to naplatí jen jaksi speciálně pro antikoncepci, ale obecně. Ano, 
„nevědomost hříchu nečiní“. To znamená, že člověk nemá vinu před Bohem, když se dopouští 
jednání, o jehož špatnosti neví. (Kolik lidí považuje za zcela mravně přijatelný třeba předman-
želský sex.) Ta věc ale přesto zůstává sama o sobě špatná a obecně nedovolená. Proto jsme 
povinni seznamovat se s mravním učením Učitelského úřadu církve a přijímat jej v „poslušnosti 
víry“ (Lumen gentium). Rozhodně to nesmíme chápat tak, že máme dodržovat jen to, co sami 
uznáme za vhodné. To bychom pěkně zapadli do mravního relativismu! 

A vůbec není pravda, že určitá mravní povinnost přestává platit, je-li její splnění velmi 
obtížné. Já vím, že to zní tvrdě, ale je to tak, křesťanství je věc velmi náročná. Jinak by těmi 
nejhloupějšími lidmi byli mučedníci. Dále je velmi matoucí říkat, že se v určitých situacích má 
někdo řídit svým svědomím. To je polopravda. Ve skutečnosti se máme svědomím řídit vždy a 
všude, a to všichni. A právě tak se máme všichni vždy řídit objektivními mravními normami. 
Církev na svých postojích setrvává. Sv. Augustin a Bernard nejsou církev a jejich jednotlivé 
výroky nejsou výroky Magistéria. Věci, v nichž se mýlili, nejsou církví akceptovány. Co však 
napsal Augustin o hanebnosti antikoncepce, je církví plně akceptováno dodnes. Připusťme ale 
na chvíli, že se stanoviska církve mění. Pak se ovšem musíme vypořádat s otázkou, kterým 
z těch různých stanovisek se máme v určité věci řídit. Jestliže tím posledním, pak v našem 
případě platí příslušné oddíly Katechismu z roku 1995. 

V poslední době čtu nějak často o lidech, kteří prý na druhé nakládají břemena, a sami se 
jich nedotknou. Ještě nikdo mi ale nesdělil, kdo jsou tito záhadní lidé. Mají to snad být papežo-
vé? Nebo i biskupové učící v souladu s nimi? Ale copak celibát není břemeno? Když nad tím pře-
mýšlím, vychází mi vylučovací metodou, že jediní, kdo se nedotýkají lidské sexuality jakožto 
břemene, jsou ti, kdo si žijí plným pohlavním životem s pomocí antikoncepce a nic si z toho 
nedělají. 

K příspěvku paní Landové chci poznamenat, že je matoucí podávat věc ve stylu: buď kon-
dom, nebo „hrůzy mateřství“, jakoby kondom byl spolehlivou záchranou před tím vším. Statisti-
ky uvádějí u kondomu číslo 5, to znamená, že při jeho používání otěhotní pět žen ze sta za 
jeden rok. A zkušenost ukazuje, že bere-li se kondom jako „poslední záchrana“ v plodných 
nebo nejistých dnech, procenta selhání jsou ještě vyšší. Sama paní Landová si ostatně před 
časem v jednom ze svých příspěvků trpce stěžovala, že neví kudy kam mimo jiné i proto, že 
„kondomy praskají“. 

Také s pojmem milosrdenství je třeba zacházet opatrně. Říkat lidem „když máte s něčím 
těžkosti, tak se na to vykašlete, jednejte, jak vám to vyhovuje“, to není milosrdenství. Pravé 
milosrdenství spočívá spíše v bezvýhradném přijímání člověka takového jaký je, s jeho slabost-
mi a hříchy. To není snadná věc, v tom je třeba se cvičit. Zato schvalování antikoncepce je 
hodně laciná „pomoc“, to by dovedl každý. Je-li takové jednání milosrdné, pak jsou ateisté 
všeho druhu velmi milosrdní – na rozdíl od strašně nemilosrdné katolické církve. To je nějaké 
divné.  
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O těžkostech a bolestech matek jistě každý z nás ví. Už na začátku Bible stojí: „Velice roz-
množím tvé trápení i bolesti těhotenství...“ Ale pozor, to neříká nějaký bezcitný chlap, to říká 
nanejvýš milosrdný Bůh. Takže skutečné milosrdenství nespočívá v nepřipuštění utrpení. Ani 
Ježíš nepřišel utrpení zrušit. Přišel, aby mu dal smysl. A cesta kříže vede k Bohu – nekonečné-
mu Dobru. Trpělivostí a pokorou se přibližujeme Bohu, i když ve svých těžkostech nedokážeme 
vždy splnit všechny vnější normy. I naše klopýtání má hluboký smysl a má nám prospět, jinak by 
to Bůh nedopustil. Kéž by to bylo povzbuzením a posilou pro paní Landovou i všechny, kdo po-
dobně trpí. 

Vít Cigánek  
 

Dovolím si malé upřesnění: Že je Mojžíš autorem knih, se ještě ve dvacátém století, dávno 
po vynálezu textové kritiky, na teologických fakultách a v seminářích učilo jako fakt (a našel 
by se k tomu i příslušný papežský dokument), že se země točí kolem slunce, za to se upalovalo 
(a to není smyšlenka, vždyť sama církev se za toto upalování omluvila), a že papežský stát je 
ke spáse světa potřebný, deklaroval dokument stejné síly, jakou má Humanæ vitæ. Tím nepo-
pírám Vítkovo tvrzení o smysluplnosti utrpení ani neomylnost Magisteria – jenomže zákaz anti-
koncepce nebyl nikdy prohlášen za neomylné učení (a to je také potřeba rozlišit)…  

VKor 

 

PRO VOLNÉ SVÁTEČNÍ CHVÍLE 
 

Navštivte jesličky v kapucínském kostele na Hradčanském náměstí v Praze, figury (nikoliv 
figurky) mají téměř životní velikost a ovečky dokonce bečí – pozor, zájem bývá veliký, stojí se 
fronta. Podobně tomu bývá v kostele u sv. Matěje, kde je k vidění perníkový betlém. Ovšem, 
když se v přešlapování v procesí rodinka vystřídá, tak zážitku nebude litovat.  

 

Kdo už tyto fronty někdy vystál a byl jak u kapucínů, tak u Matěje, může navštívit již  
26. vánoční výstavu – Vánoce v lese. Letos se tato tradiční výstava koná v podzemních prosto-
rách Hrzánského paláce, Celetná 12, Praha 1. Probíhá v termínu od 26. 11. 2005 do 2. 1. 2006. 
Otevřeno je denně od 9.00 do 18.00 hod. Pouze 24. 12. a 31. 12. je otevřeno od 9.00 do 14.00 hod.  
a 25. 12. a 1. 11. od 13.00 do 18.00 hod. Je to prý vůbec první výstava v těchto nově upravených 
prostorách.  

Mirka Šílová 
 

 

 

Johanka Ševčíková 
nar. 22. listopadu 2005 (3,45 kg, 50 cm – 3. dítě) 
 

Blahopřejeme... 

 

DOPORUČUJEME 

NOVÉ MIMINKO 
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Ještě si dobře pamatuji, jak jsem se před několika lety rozčiloval při pohledu na předvánoční ná-
kupní šílení, jak mne přiváděly k zoufalství koledy, linoucí se snad ze všech reproduktorů nákupní 
Prahy již od první neděle adventní, … Škoda opakovat vše, co jsem tou dobou na vrub našich Boha 
neznalých spolubratří říkal (a tím spíš vzpomínat na to, co mi ani má autocenzura nedovolila vypsat 
či alespoň vytečkovat…). 

Co to bylo, co mne tak zlobilo? Proč mne to plnilo negativními emocemi? A o co jsem byl tedy 
lepší mých pohanských spolubratří, jestliže jsem toužil dělat vše pro to, abych jim rozbil jejich přesla-
zené vánoční brýle a zbavil je všech těch Santa Clausů i Sně-
guroček, dovezených kdoví odkud? 

Když se nad tím teď zamýšlím, vlastně jsem jim měl za 
zlé, že mi ukradli mé vlastní, farizejsky dokonalé vánoce, 
oproštěné a očištěné od všech pohanských pověr, na vteřinu 
přesně podřízené liturgickému kalendáři (vyjma nácviku vá-
nočních koled s dětmi, který přece jen jaksi nelze nechat až na 
chvíli mezi rybí polévkou a kaprem). Vlastně jsem byl pyšný, 
že já vím, co jsou to vánoce, jakou si to připomínáme událost, 
kdo se to před 2000 lety narodil… a pro koho umřel. A byl 
jsem hrd, že jsem „člověk dobré vůle“ a že tedy mi náleží po-
koj. 

A pokoj se nedostavoval. Místo něho ve mně bublal bez-
mocný vztek – na všechny ty pomýlené nešťastníky, kteří 
uvěřili, že se kdesi v Dárečkově narodil sám velký Mamon a že 
když budou lít olovo a rozkrojí nějaké to jablko a půjčí si na 
výhodný úrok, aby mohli prostor pod luxusní jedlí beze zbytku 
vyplnit drahými dary, tak že je velký Mamon odmění věčnou hojností a radostí hned teď a ta radost 
vydrží nejméně do doby, než projdou záruční lhůty na všem, co nakoupili, a než začnou chodit první 
upomínky od banky, u níž se zadlužili. 

A já se marně ptám, proč? Proč mám vztek na ty, kdo jsou mnohem chudší než my, protože zasle-
peni všemohoucí tržní ekonomikou netuší, že Láska přišla na svět zadarmo – a pro všechny. Proč jim 
závidím tu trochu pozlátka, přikrývající tuto jejich chudobu, tuto jejich bezmoc tváří v tvář věčnosti,  
o které raději nemluví, na kterou raději nemyslí – protože jaksi tuší, že ani sám všemocný Mamon je 
nevysvobodí z bran smrti. 

Přejme jim jejich Dárečkovy, jejich malé radosti – nebylo jim dáno to, co nám – a nebude se  
od nich požadovat to, co se požaduje od nás. A možná nás nakonec předejdou do království, když po-
znají, že Ten, koho hledali v Dárečkově, se narodil i pro ně – a bez hypotéky. 

Vladimír Koronthály 

NA OKRAJ 

POKO J  L I D EM  DO B R É  VŮ L E  -  NA ROD I L A  S E  L Á S K A  


